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PRIN CO  LEO PO LD O  DE BELGUSTO A K C E P T A S  L A  H ONORAN 
P R E Z ID A N T E C O N  DE LA B ELG A LIGO E S P E R A N T IS T A .

De sabato, la 13an de majo, la  kongresanoj jani alvenis el ĉiuj flank
oj de la  lando. De la  stacidomo Guillemins ili tuj iris al la  Akceptejo,kie 
kore akceptis ilin la  membroj de ia loka organiza Komi tato,kiu j kuraĝe 
sin okupis pri la  disdono de la  kongreskartoj kaj loĝbiletoj, kaj pacience 
respondis al ĉiaspecaj demandoj farita j de la alvenintoj.
À . ; '  i . • . *  *  *

Dimanĉon matene ĉiu alveturanta vagonaro alkondukis novajn gesam 
ideanojn. Je la 9 l/2 a  horo nia anaro, konsistanta el proksimume 125 
personoj, sin lokis malantaŭ m uzikistaro de unu el la  plej bonaj societ
oj de la distrikto. Akom panataj de gajaj m arsanoj, ni iris tra la tuta 
urbo ai la U niversitato, kie okazos la

Ĝ E N E R A L A  K U N VEN O

de la  B elga Ligo Esperantista.
Je la 10a horo Ia Akadem ia Ĉambrego estis prekaŭ plena, kaj S-ro

L. Cogen, vicprezidanto de la Ligo, .malfermis la  kunsidon kaj legas 
jenan

M A L F E R M A N  PA R O LA D O N  :

« E stim ataj Gesamideanoj kaj Geamikoj !

» M alferm ante la  Xan Kongreson de la B elgaj Esperantistoj, mi 
» senkulpigas antaŭ vi nian amikon S-ron W itteryck, prezidanton de
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» la B elga Ligo Esperantista, kiu estis nepre m alhelpata okupi sin pri 
» la  preparado de la hodiaŭa kunveno. Lian bonvenan saluton mi al- 
» portas al ĉiuj Geesperantistoj kunvenintaj en ĉi tiu universitata ĉam- 
» b re go por partopreni al tiu nova montro de la  Esperantista vivo en 
» nia lando.

» Tiu saluto estas ĝoja kaj esperoplena, kaj ĝi estas precipe kora 
» kaj danka al la alilandaj Geesperantistoj, kiuj altrudis al si longan 
» kaj multekostan \ojadon por veni in terfratiĝi kun ni, B elgoj, dum 
» paro da tagoj, kune pasigataj en «Esperantujo», k a j kunhelpi, per sia 
» sim patia ĉeesto al la revigligo de niaj Esperantaj sentoj koj kuraĝo!

» Kaj, se vi permesus al mi fa r i apartan citon, mi adresus saluton 
» speciale koran kaj simpatian al la  membroj de la A n gla  «Romilly 
» B oys’» horo, kiuj fa ris  transm aran vojaĝon por veni ĉarmi niajn 
» orelojn per sia  instrumentludado kaj arta kantotalento. Mi tutkore 
» deziras al ili la plej entuziasman sukceson en ĉiuj belgaj urboj, kie 
» ili kantos dum la  hodiaŭ komencanta semajno.

» La saluto al vi ĉiuj, karaj geam ikoj, estas ĝoja, mi diris. Tamen 
» ombro glitis sin en tiun radioplenan pentraĵon. K ial Lieĝo estas 
» elektita, pasintan jaron, kiel la venonta kongresurbo ? Ĉar tie loĝis 
» la glora defendinto de tiu urbo dum la unuaj atakoj m alam ikaj de 
» aŭgusto 1914a, la fam akirinta Generalo Leman, kiu estis ankaŭ ku- 
» raĝa defendanto de la  ideo de Lingvo internacia; kiu estis jam de 
» longe membro de la  Honora Kom itato de la  B elga Ligo Esperantista, 
» kaj kiu akceptis, dum aŭgusto pasinta, la Honoran Prezidantecon de 
» la Ligo! Imagu al vi, karaj gesam ideanoj, kiel entuziasm a kaj kura- 
» ĝ ig a  okazaĵo estus estinta la kongreso sub la  m orala apogo, k a j eble 
» eĉ la  efektiva  ĉeestado de tia viro! Tion ne perm esis la sorto! Nia 
» glora protektanto, ho ve, m ortis preskaŭ subite, la 17an de oktobro 
» 1920a, kaj la  bedaŭrinda foriro de tiu granda civitano funebrigis 
» ne nur lian estim atan fam ilion, liajn kuncivitanojn kaj admirantojn, 
» sed ankaŭ la Esperantistaron! Jam de 1907 Generalo Leman klopodis 
» por nia afero: li decidigis la Belgan Registaron sendi la tiam an leŭ- 
» tenanton Maurice Cardinal kiel oficialan delegiton al la internacia 
» Kongreso Esperantista en Cambridge. En la komenco de 1908 li 
» organizis paroladojn pri Esperanto kaj kursojn en la Lernejo de A pli- 
» kado. Eĉ dum la lastaj monatoj de sia vivo, en «La Belgique Colo- 
» male» li defendis nian lingvon per vortoj tra fa j kaj energiaj, kiuj 
» montris profundan konvinkon pri la utileco, jes, la neceseco do la 
» ekzisto de lingvo internacia en la  nuna monda civilizacio!

» Iza morto de Generalo Leman estas grandega perdo por la Espe- 
» ra b ista ro . Al vi, gelieĝanoj, kiujn li kiel eble plej bone protektis, 
» per siaj kuraĝo k a j genio, al lia kara fam ilio, ni, geesperantistoj, 
» prezentas niajn emociajn kondolencojn kaj ĉiuj kliniĝas je  la memoro 
» de tiu glora civitano kaj sam ideano!....................

» M algraŭ tiu m a lĝ o jig i so rb a to , niaj L ieĝaj amikoj ne senkuraĝa 
» iĝis ! Adm onitaj de la  ekzem plo de la  k ara  mortinto, ili senripoze 
» daŭrigis la  preparadon de la  hodiaŭa kongreso. Ili fondis pro tio 
» novan grupon kun signifoplena nomo: «La L ieĝa Ago». Hodiaŭ ili
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» atingis la finon de sia klopodado, kaj al ili ni ŝuldos ĉion bonan, 
» agrablan, utilan por nia afero, kion ni trovos kaj travivos dum la du 
» Pentekostaj tagoj en la gastem a urbo Lieĝo.

» Mi tim as m alkvietigi ilian modestecon; tial, sciante ke, sub la 
» gvidado de ilia estim ata prezidanto, komandanto Raulier, ili 
» certe ŝparis nek tempon, nek penon por sukcesigi la nunan 
» kongreson, mi diras, je  Tnomo de la kongresanoj, opan dankon al 
» ĉiuj lieĝaj amikoj kaj organizintoj. L a  vido de la  sukceso de ilia 
» agado plenigu ilin je tiu agrabla sento de kontenteco, kiun oni sen- 
» tas post merite plenumita tasko.

» Mi adresas ankaŭ respektoplenan sed entuziasman dankon ai Sin- 
» joro Skabeno Renault, kiu baldaŭ akceptos nin en la urbodomo, kaj 
» ne malpli al S-ro Rektoro-Administranto de la  Lieĝa Universitato, 
» dank'al kies granda afableco r i  havas la  honoron okazigi la  jenan 
» kunvenon en la  konstruaĵo de la Universitato mem. Tio estas antaŭ- 
» signo tre  favora por nia afero!

» L a  Lieĝan ^urnalistaron mi ankaŭ simpatie salutas kaj dankas pro 
» ĝ ia  favora kaj bonvola sintenado por la demando de la L. I. Tre 
» utilaj la  ĵurnaloj estis al la  preparado de la hodiaŭa kongreso.

» E stim ataj Gesamideanoj! Kiam  mi trarigardas la okazintaĵojn por- 
» esperantajn dum la lastaj dek-du monatoj, ŝajnas al mi, ke ni rajtas 
» esti sufiĉe kontentaj. Pasintan jaron, en St. Gilles, mi diris ke «la 
» celo de la  tiam a kongreso estis rebriligi la flam egon antaŭmilitan, 
» restarigi la grupojn, rekonduki nian belgan movadon ĝis la punkto 
» atingita antaŭ la  milito, por, poste, per freŝa j fo ito j, puŝi ĝin ĝis 
» la fin a  venko».

» La finan venkon, ni ja  ne jam atingis !Sed kiom da kuraĝigaj aĵoj 
» okazis! L a  dormantaj elementoj en multaj lokoj revekiĝis, multaj mal- 
» novaj grupoj estas rekunigitaj kaj reeklaboris eĉ fervore: ni citu 
» nur la  nomon de Antverpeno por tuj elvoki la ideon pri vera abelujo! 
» N i citu Bruselon, Bruĝon, Meĥlenon, Vervierson; ĉie la movado re- 
» komencis kuraĝe; kaj la novaj grupoj ne lasis sin preterpasi de la 
» antaŭm ilitaj: la diversaj societoj de Gento k a j ĉirkaŭaĵoj, la grupo de 
» St. Nikolao kaj aliaj vigle laboras kaj batalas por nia idealo, orga- 
» nizante paroladojn, kursojn, festojn, eĉ komercajn societojn aŭ kon- 
» torojn.

» Tre ĝojiga afero estis la reapero de nia organo «Belga Esperan- 
» tisto» en tiel bela kaj ampleksa vesto! S-ro Schoofs, kiu sin okupis 
» speciale pri tiu grava  kaj premeganta tasko, meritas ĉies dankojn 
» k a j gratulojn !

» Sed kelkaj faktoj estis precipe gravaj por nia ideo kaj ili okazis 
» sur belga tero aŭ estis iniciatitaj de belgaj samideanoj! Mi volas 
» paroli pri la  enkonduko de Esperanto en la  Intem acian Universita- 
» ton, kies sidejo estas en la  Monda Palaco en Bruselo; kaj pri Ia deziro 
» esprim ita favore je Esperanto, dum la  ĝenerala kunveno de la  Tut- 
» monda Kongreso de la Unuiĝo de la Internaciaj Asocioj, dum sep- 
» tembro 1920. Tiuj du okazintaĵoj faris certe grandan impreson kaj 
» efikon en la mondo por nia ideo. Ambaŭ ni ŝuldas almenaŭ granda-
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» parte al nia klerega sam patrujano S-ro Otlet, la  kreinto de la Monda 
» Muzeo en Bruselo, en kiu nia lingvo, ankaŭ dank’al tiu granda pro- 
» tektanto, okupas lokon tiel fierigan  kaj feliĉigan por ĉiu Esperan- 
» tisto !

» K araj geam ikoj, mi proponas ke, kiel dankesprimo vi aklam u la 
» nomon de S-ro Paul Otlet!

» Lasu min samtempe gratuli la unuajn geprofesorojn Esperant- 
» lingvajn en la Internacia U niversitato, niajn bonajn gesamideanojn 
» S-inon Cense, kaj S-rojn D-rojn Corret kaj Van verst !

» Sed ekster ni lamio, okazis alia grava  fakto: la unua provo por 
»  enkonduki nian lingvon en la Societo de la Nacioj! Ĉiuj Esperantist- 
» aj gazetoj raportis pri ĝi. Ĝi ne jam plene sukcesis kaj celte, en la 
> nuna stato de nia afero, estus estinta preskaŭ mirindaĵo, se ĝi estus 
» sukcesinta de la  unua fojo, sed la unua, necesa kaj kuraĝpostula gesto 
» estas fa rita ; la semo estas d isĵetita  sur tero fruktodona, kiu ekĝermi- 
» gos ĝin kaj plenkreskigos ĝin ĝis grandega, tutmonda, fortika ar- 
» bego, sub kies ĉiam  verda foliaro iam

» L a popoloj faros en konsento 
» Unu grandan rondon familian.

> Tiu unua semado estas ŝuldata al nia sam patrujano la  «alter ego> 
» de S-ro Paul Otlet, nome, Senatano Henri Lafontaine, kies nomon 
» mi ankaŭ invitas vin aklami !

» Fine., mi ne kontraŭstaras la deziron, citi kvaran fakton gravan 
» por ni. Kvankam  ĝi ne rekte rilatas nian belgan movadon : la fa- 
» voran rezolucion de la  Kom erca Cambro de Parizo, dank’al la inicia- 
» tivo de la Pariza Grupo Esperantista! Ĝi ankaŭ faris grandan im- 
» preson en la mondo kaj mi gratulas pro ĝi niajn tre karajn sami- 
» deanoj n francajn !

» Jen estas laŭ mi, estim ataj samideanoj, krom la tutmonda kon- 
» greso en Hago, kaj la anonco de tiu baldaŭ okazinta en Prago, la 
» ĉefaj okazintaĵoj, kiuj donis al la belga movado Esperantista unue, 
» al la tutmonda poste, antaŭer puŝon tre seriozan al la  fina venko !

» La saluto de nia Liga prezidanto, estis do, sufiĉe prave, ĝoja kaj 
» esperoplena !

» Dependas nun de ni, geam ikoj, ke la bona afero al kiu nia kara 
» M ajstro, nia bedaŭregata D-ro Zamenhof, dediĉis sian tutan vivon 
» kaj forton, daŭrigu antaŭeniri sukcese. K iel diris unu el niaj belgaj 
» amikoj, la tempo de la  teoria propagando de nia lingvo estas fo r: de 
» nun ni devas montri ĝian praktikan utilecon per tra fa j faktoj.

» Nu, hodiaŭ prezentiĝas okazo por labori praktike : mi invitas vin 
» ĉiujn, karaj gesamideanoj, poi- partopreni en la nuna kongreso kaj 
» esprimi dezirojn, preni decidojn praktike utilajn por nia kara ideo! »

Longa aplaŭdo salutis tiun paroladon.
Je tiu momento alvenis telegram o, kaj S-ro Cogen eldiris la jenajn 

vortojn:
» Gesamideanoj, Ni ne antaŭvidis la grandan sukceson, kiu okazas 

» nun. Ni perdis nian honoran prezidanton, Generalon Leman, kiun ni



> ĉiam bedaŭros, sed gravega, bonega novaĵo, ĵus avenis: S-ro W it- 
» teryck sciigas al ni, ke li ricevis jenan telegramon:

Monsieur A. J. W itteryck,
Président des Epérantistes 

belges,
ST E E N B R U  GGE. 

Monseigneur le Duc de Brabant me 
charge de vous dire qu’ il est char
mé d’accepter le titre de Prési
dent d’honneur de la Ligue Espé
rant iste Belge. Son Altesse Roya
le vous envoie ses souhaits pour 
le succès de votre congrès.

Le Chef du Cabinet du Roi : 
(signé): Comte d’Aerschot.

La legado de tiu telegram o estas

(Traduko).
A l Sinjoro A. J. W itteryck, 
Prezidanto de la belgaj Esperant

istoj,
STEEN BRU G G E. 

Lia Princo Mosto, Duko de B ra
banto, min komisias, diri al vi,ke 
Li plezure akceptas la titolon de 
Honora Prezidanto de la  Belga 
Ligo Esperantista. Lia Princa 
Mosto sendas al vi siajn bondezir
ojn por la  sukceso de via kon
greso.

La Estro de la Kabineto de la 
Reĝo (subskribis) :

Grafo d’AERSCH OT.
akceptita per longa ovacio. Laŭ

propono de la Estraro, la kongreso akceptas forsendi jenan telegram 
on:

A  son Altesse Royale le Prince 
Léopold au Palais Royal.

. B R U X E LLE S. 
Le dixième congrès Espéi*antis- 

te Belge, réuni à Liège, salue son 
A ltesse Royale, le prince Léopold 
de Belgique, et Le remercie res
pectueusement du puissant appui 
par lequel II daigne encourager 
le mouvement humanitaire et édu
catif Esperantiste, en acceptant 
le titre de Président d’honneur de 
la Ligue Espérantiste belge.

Le Président, 
(signé): L. COGEN.

(Traduko).
Al la Princa Mosto Léopold en 

la  Reĝa Palaco.
BRU SELO .

La deka belga kongreso Espe
rantista, kunvenanta en Lieĝo,sa

lutas Tvian Princan Moston Leopol- 
| don de Belgujo,kaj Lin respektple

ne dankas pro la potenca apogo, 
per kiu Li bonvolas kuraĝigi la 
homaman kaj eduki gan movadon 
Esperantistan, akceptante la titol
on de Honora Prezidanto de la 
Belga Ligo Esperantista.

La Prezidanto, 
subskribis: L. COGEN.

S-ro H. P E T IA U , Sekretario de la Ligo, legas telegram ojn kaj leter
ojn de: S-ro A . J. W itteryck, Esperantista Federacio en Gefle (Sve- 
dujo), U. E. A., Brita Kongreso en Hai logate, S-ro T. Cart, S-ino Cen- 
se, F-ino Gerard (P aris), Esperantista Gruparo de Berlin, S-ro Ram- 
boux (Leuven).

Poste, li prezentas jenan sian raporton pri la agado de la Ligo dum 
la pasinta jaro:

Estim ataj Gesamideanoj.

Jen jaro forpasis de nia lasta ĝenerala kunveno. N ia. tasko estas 
ĵeti redgardon al ĝiaj okazintaĵoj. Jam unu jaro disigas nin de la lasta 
kongreso kaj tamen tiu-ĉi estas ankoraŭ tiel vivanta en nia memoro, 
ke oni kredus, ke ĝi nur okazis antaŭ kelkaj semajnoj! Efektive, tiu 
kongreso ne estas forgesebla! Ĉu ĝi ne estis la komenco de nova vivo 
por nia movado? Multaj el ni iris al St. Gilles kun korpremateco pro 
ĝia duba sukceso kaj pro ĝiaj konsekvencoj. Sed tuj, de la unua horo,
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la  ĝenerala impreso estis : «neatendita sukceso»! Certe ĝi estis neaten
dita sukceso ne nur pro ĝ ia  bona organizado, ne nur pro la granda 
nombro de kongresanoj, sed precipe pro la bona impreso, kiun ĝi faris 
sur la belga esperantistaro redonante al ĝi memfidon kaj novajn fo rt
ojn por rekomenci, post la  terura milito, nian pacan bataladon! Tiun 
belan rezultaton ni ŝuldas al niaj Bruselaj Samideanoj, kiuj prenis sur 
sin la organizadon de la kongreso kaj precipe al F-ino Jennen, kiu tiel 
ordeme, tiel inteligente kaj sindoneme aranĝis la kongreson. Je Tnomo 
de la belga samideanaro mi ree esprimas al si nian sinceran dankemon.

Profitante la  bonan impreson de la  kongreso, m ultaj grupestroj tuj 
rekomencis la laboron kaj en preskaŭ ĉiuj urboj la  movado refariĝ is 
tre vigla.

A N T V E R P E N O . —  S-ro Schoofs, la nelacigebla propagandisto suk
cesis, dank’al sia senĉesa praktika laboro, redoni al la  tiea movado 
gian antaŭm ilitan viglecon. Antaŭ nur kelkaj tagoj li m alferm is kur
son por pli ol 200 gelernantoj! Pli ol ĉiuj paroloj tiu rezultato pruvas 
la  efikecon de la propaganda sistemo de S-ro Schoofs, nia plej bona 
propagandisto, kaj ni konsilas al ĉiuj lin imiti. A lia  praktika rezultato 
estas la fondiĝo de nova grupo «Esperantista Junularo de Antverpeno», 
kiu estas la  juna gvardio de la  tiea movado.

Siavice, S-ro Jacobs ageme laboris. Li restarigis sian grupon: «Suda 
Lumo» k a j krom tio propagandis inter la  instruistoj por kiuj li mal
ferm is kurson ĉeestita de ĉirkaŭ 30 lernantoj kiuj nun fondis specialan 
grupon. Tiu rezultato estas tre g rava  ĉar la finan sukceson de nia afero 
multe povas helpi la  geinstruistoj. Ni varme gratulas S-ron Jacobs pri 
tiu bela rezultato imitinda de la aliaj urboj.

L a  gvidantoj de «Antverpena Esperantista drupo» okupas sin pri 
la restarigo de tiu grupo. Ni esperu, ke ili baldaŭ sukcesos!

BRUĜO. —  La tiea grupo agem e laboras sub inteligenta gvidado de 
ĝ ia  Prezidantino, F-ino Yvonne Thooris, kiu senlace propagandas en 
ĉiuj rondoj, ŝi faris  plurajn tre sukcesintajn paroladojn kiuj havigis 
multajn gelernantojn al la kursoj, kiujn gvidas S-ro D ervaux, nia mal
nova fervora amiko. Ekzam eno pri simpla kapableco ĵus okazis, en kiu 
sukcese partoprenis 5 gelernantoj.

B R U SELO . —  F-ino Jennen, la nelacigebla propagandistino, gvidis 
kurson, entenatan en la programo de la liberaj kursoj oficiale organizit
aj de la komunumo de St. Gilles. Dudeko da gelernantoj sukcese parto
prenis la  ekzamenon, kiu ĵus okazis. L a  3Oan* de januaro niaj Bruselaj 
amikoj organizis Esperanto-Tagon, kiu plene sukcesis. S-ro Schoofs 
tien kondukis grandan karavanon da junaj samideanoj k a j pli ol 2 0 0  

neesperantistoj respondis al la alvoko de la organizantoj. Oni vizitis 
la Internacian Muzeon sub la gvidado de S-roj Senatano La Fontaine 
kaj Otlet, kiuj ne preterlasis la  okazon montri favoron al nia afero. 
Okazis tre sukcesinta festo, kiun S-ro Bernier, la eminenta Skabeno 
de St. Gilles, kiu tiel afable akceptis nin dum la pasinta kongreso, ho
noris per sia ĉeesto.

CH AR LER O I. —  Du kursoj okazas regule ĉiusemajne en la Univer
sitato de n laboro, gvidataj de S-roj Henraut, Bailleux kaj Nevraumont.



Je Pfino <le la jaro okazos ekzameno pri sim pla kapableco kaj beleca 
diplomo mane fa rita  ile talenta samideana artisto estos donacata al la 
sukcesintaj kandidatoj.

GEN TO . —  Dank'al la klopodoj de S-ro A lbert M aertens, la  Honora 
Prezidanto de la  «Genta Grupo Esperantista» tiu grupo obtenis la 
grandan favoron organizi siajn kursojn en la U niversitato. L a  grupo 
«Progreso» donis siajn kursojn en urba lernejo. Ili bone sukcesis kaj 
tiu grupo montras tre grandan agemon. La U an de novembro okazis 
ekzameno pri profesora kapableco. 13 kandidatoj el Gento kaj ĉirkaŭaĵo 
ĝin partoprenis kaj ĉiuj bone sukcesis.

LEDEP»ERG. —  S-ro Varendonck, la  animo de la tiea grupo sukcesis 
organizi kurson oficiale subvenciata de la komunumo. Jen ekzemplo 
imitinda.

M EA LENO. —  S-ro Baesens organizis kursojn en komunuma lernejo 
kaj vigle propagandas por konigi nian aferon en sia urbo, post kelkaj 
tagoj nova grupo estos tie oficiale starigata.

ST. N IK O LA O . —  S-ro De Bosscher, la konvinkita Esperantisto, 
ankaŭ tre bone propagandas.

V E R V IE R S. —  L a tieaj samideanoj montras sin tre laboremaj. Ili 
sukcesis varbi la lokajn ĵurnalojn al nia afero kaj ili akceptas ĉiujn 
propagandajn artikolojn senditajn al ili. Jen praktika propaganda sis
temo, kiujn ni konsilas al ĉiuj, ĉar la propagando per la ĵurnaloj estas 
la plej efika. S-ro Kerion speciale sin okupas pri la propagando inter 
la skoltoj. E stas mezo en kiun ni nepre devas enkonduki rian  aferon 
k a j ni faras varman alvokon por ke oni helpu tiucele S-ron Henon.

S-ro Pirnay, kiu neniam ripozas, okupis sin tre ageme pri la restarigo 
de la malnovaj grupoj el Beyne-H eysay, Moresnet k. c. Ni certe povas 
esperi bonan rezultaton pro lia agado. Li ankaŭ revarbis multajn mal
novajn izolajn samideanojn.

V i do povas konstati, ke, krom en kelkaj m aloftaj urboj, oni ĉie tre 
agem e laboras por restarigi la  movadon.

Sed krom la  grupa agado, restis gravaj problemoj solvotaj : Jam 
de longtempe antaŭ la milito oni klopodis por havigi al la Ligo honoran 
prezidanton, kiu, per sia persona influo, povus doni al ĝi la moralan 
apogon, kiun ĝi tiom bezonas. Nu, kelka tempo post la kongreso, aperis 
en «La Belgique Coloniale» tre grava  artikolo pri internacia lingvo, ver
kita de Generalo Leman nia nacia heroo. Tuj la Liga estraro prave 
opiniis, ke Generalo Leman estas la  eminenta persono vane serĉita! 
Ni do skribis al li por peti, ke li bonvolu akcepti la honoran prezidan
tecon de la Ligo kaj li tutsim ple respondis, ke li plezure akceptas! 
Granda ĝojo regis en nia anaro je  la ricevo de tiu novaĵo. Sed, O vç! 
la grandaj esperoj, kiujn ni fondis pri la kunhelpo de Generalo Leman 
bedaŭrindege ne realiĝis: tu j post kiam li estis akceptinta la honoran 
prezidantecon de la Ligo la malsano ekkaptis lin, kaj kelkaj semajnoj 
poste la kruela morto foi rabis lin, k a j S-ro Prezidanto ĵus diris al vi 
la  gravecon de tiu perdo por nia movado! Sed tiu terura bato ne mal- 
kuraĝigis la Lige stra ron, kiu havis alian gravan problemon por solvi: 
la  reaperigo de B. E. A perigi ĵurnalon ne estas afero facila  nuntem-



-  76 -

pe : el ĉiuj flankoj oni plendis pri la prokrasto de la  reaperigo sed 
m alfeliĉe neniu donis la necesajn rimedojn por plenumi sian deziron!

Tamen, post interkonsento kun la  posedantoj de la ĵurnalo la Ligo 
akiris sian oficialan organon «Belga Esperantisto» kun ĉiuj ĝiaj eldon
aĵoj kaj post multaj penoj kaj klopodoj, sukcese venkitaj de S-ro 
Schoofs, kiu prenis sur sin la  laborplenan taskon zorgi pri la presigo 
kaj direktado de la  ĵurnalo, vi povis mem konstati kian belan as
pekton havas nia revuo.

Sed, ne sufiĉas eldoni ĵurnalon; ĝ i devas vivi! E stas do la devo de 
ĉiuj belgaj esperantistoj subteni sian nacian organon. Kun granda be
daŭro ni (levas konstati, ke la grupoj ne m ulte helpas por certigi ĝian 
daŭran vivadon. Ili tamen decidis unuanime ke ĝi devis reaperi kaj f ir 
me promesis ĝin subteni per m ultaj abonoj. Nu, tiu  promeso ne estas 
plenumita! E fektive, nur m alm ultajn abonojn la  grupoj mendis kaj ta 
men dum la  lasta  L ig a  kom itata kunveno ĉiuj delegitoj decidis, ke la 
grupaj kotizaĵoj estos aran g a ta j tiam aniere, ke ili enhavu la abonpre
zon de B. E. por ke ĉiu grupano ricevu la  ĵurnalon. Nu, ni rim arkas, 
ke anstataŭ abonigi ĉiujn siajn membrojn, m ultaj grupoj nur mendis 
la sufiĉan nombron de abonoj por ke ili profitu la  rabatpreze»!, kiun 
la Ligo alkonsentis al la  grupoj. Ni malkaŝe diros, ke tiel agante ili ne 
helpas la ĵurnalon sed, male, ili kvazaŭ ekspluatas ĝin. N i altiras la  se
riozan atenton de la grupestroj pri tiu situacio k a j ni fa ra s  varman 
alvokon por ke ili pli e fike  helpu sian organon ĉar en la  nunaj kondiĉoj 
ĝi tute ne povas vivi! Ne forgesu, ke B. E. estas nun la propraĵo de la 
Ligo, do la propraĵo de la  grupoj, kiuj, konsekvence, devas zorgi pri 
sia posedaĵo! Ni do esperas, ke ili alprenos taŭgajn  rimedojn por certigi 
la  daŭran vivadon de nia revuo.

Krom  la ĵurnalon, la  Ligo organizis alian gravan fakon: la G azetara 
Servo, kiun prizorgas kun admirinda sindonemo S-ro Schoofs, kiu sen
das regule al ĉiuj belgaj ĵurnaloj la  ĉefajn  novaĵojn pri nia movado. 
Tiu G azetara servo donas la plej bonajn fruktojn kaj ni tutkore gratulas 
nian amikon Schoofs kiu tiel ageme kaj sinofere direktas tiun utilegan 
fakon!

Fine, restis la  organizado de nia ĉiujara kongreso kaj la  elekto de 
la urbo, kie ĝi okazos. Feliĉe tiu afero estis facile solvata. Antaŭ kelkaj 
monatoj ni ĝoje eksciis, ke nova grupo fondiĝis en Liège, kie la movado 
m alaperis jam  de kelkaj jaroj. Ĉar de longtempe oni deziris, ke kon
greso okazu en la valona ĉefurbo oni petis la junan grupon zorgi pri la 
organizado de la kongreso en sia urbo. Nu, kun la  maltimema de la ju
neco, ili akceptis tiun g lavan  taskon montrante tiel memfidon kaj 
agemon, kiujn multaj grupoj povus envii ! Ĉar ne forgesu, ke la 
L ieĝa grupo konsistis nur el kelkaj lertaj anoj k a j m algraŭ tio ili ne 
hezitis kaj akceptis la  taskon, kiun ili m ajstre plenumis. L a  organizacio 
estas bonege zorgita; ne nur la akceptejo estas tre bela kaj la akcepto 
tutkora sed niaj Liegeaj amikoj sukcesis okazigi nian nunan ĝeneralan 
kunvenon en la U niversitato, donante al nia kongreso kvazaŭ oficialan 
karakteron. Ili ankaŭ sukcesis oficiale akceptigi la kongresanojn en la 
bela Lieĝa urbdomo. K aj kvazaŭ organizado de kongreso ne estas jam
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sufiĉe granda laboro la organizantoj devis ankaŭ sin okupi pri la ak
cepto de la angla horo «Romilly Boys’ Choir», kiu baldaŭ alvenos, kaj 
zorgi .pri ĝ ia  loĝado k a j nutrado dum du tagoj! Nu ĉiujn tiujn mal
facilaĵojn  ili kuraĝe akceptis kaj venkis!

Je Tnomo de la tuta belga esperantistaro mi tutkore dankas niajn 
novajn /Lieĝajn amikojn pro la sindonemo, la agemo, la sinofero kaj 
la  vera samideaneco, kiujn ili montris por la  organizo de la kongreso. 
N i estas feliĉaj havi tiajn  samideanojn en niaj vicoj kaj ni sincere 
gratulas iliajn gvidantojn S-rojn Komandanto Raulier, O ger kaj tut
speciale Sibille k a j D erigat kiuj estis la vera animo de la tuta afero. 
Mi esprimas al ili nian profundan! dankemon pro la plenumita laboro 
kaj, Gesinjoroj, mi invitas vin ilin aklami per, kiel oni diras en franca 
lingvo, «Un triple han»!

F-ino M. JE N N E N , anstataŭanto nian ĵus «patriĝintan» amikon F. 
Mathieux, Kasisto de la Ligo, legas sekvantan oficialan raporton pri la 
financa stato de la Ligo:

K araj Gesamideanoj.

Mi multe bedaŭras ke tiun ĉi jaron, mi ne povas kiel kutime parto
preni nian nacian Kongreson, kaj persone prezenti al vi mian raporton. 
Sed mi ĵus ekvarbis novan samideanineton, kiun mi ne kuraĝas forlasi 
tu j post interkonatiĝo.

Dum la ĵus fininta jarperiodo de ia  L iga vivo, la financa fako estis 
tute reorganizita laŭ novaj bazoj, kiuj havigis al ni novajn monrimedojn, 
sed ankaŭ novajn ŝarĝojn.

Ni rapide ekzamenu ambaŭ:
Dum nia lasta Kongreso, en Saint Gilles, ni publike ĝemis pro nia 

malriĉeco, kiu malhelpis al ni eĉ la plej malgrandan iniciativon. Tiu 
alvoko estis aŭdita de la plej fervoraj inter ni, precipe de la Grupaj 
D elegitoj, kiuj memvole decidis pagi, ĉiu laŭ sia povo, eksterordinaran 
kotizaĵon. De 20 personoj, mi tiam aniere ricevis tutan sumon da 1615 
frankoj.

Mi tutkore dankas niajn amikojn kiuj donis tiun pruvon de sindon
emeco.

Ni ĝoju pro tiu efika helpo, sed ni tamen devas rimarki ke tiu 
helpo estas nur momenta, kaj ke por starigi daŭran prosperan finan
can situacion ni devas precipe zorgi por regulaj ripetataj enkasigoj. 
Nu, je  tiu vidpunkto bedaŭrinde, la rezultatoj ne estas ĝis nun kura
ĝ ig a j: nur 3 grupoj pagis sian kotizaĵon (entute 37.50 fr .) ; izolitaj 
membroj: 20 fr. Soldo por Esperanto: 25.05; enskriboj por la lasta 
ekzameno: 140 fr.

Kiel konkludo, mi do devas insisti por ke ĉiuj grupoj faru sian eblon, 
ĉar nur komuna laboro povas havigi al ni daŭran vivpovon.

La ĉefa  celo de niaj monrimedoj estas kompreneble la propagando. 
Krom tio niaj elspezoj estas tiel malgrandaj kiel eble: niaj administra
ciaj elspezoj sum iĝas je  1 0 2  fr., tiu j de la ekzameno je TO f  r.
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Sed nia Kom itato alprenis du decidojn gravajn:
1) aĉeto de ĉiuj esperantaj presaĵoj de S-roj Schoofs kaj van Schoor;
2 ) restarigo de nia nacia ĵurnalo.
La unua afero iĝis ebla dank’al la bonvolemo de niaj du antverpenaj 

am ikoj, kiuj, antaŭ la milito, eldonis preskaŭ ĉiujn esperantaĵojn en 
nia lando. Kontraŭ sumo da 4.215.60 fi*, la Ligo aĉetis, je  plej favoraj 
kondiĉoj aron de eldonajoj plej interesaj, kiujn ĝi povos revend: po de- * 
tale kun profito.

Ĝis nun la  L igo  pagis 1000 fr. el sia ŝuldo.
La restarigo de «Belga Esperantisto» estis m alfacila afero, unue cal

la eldonelspezoj estas nun egaj, kaj due ĉar la nunaj vivkondicoj devig
as multajn samideanojn eviti la elspezojn kiuj ne estas absolute necesaj. 
Tamen estas certe, ke, se la  prezidantoj kaj delegitoj de ia grupoj volus, 
ĉiu en sia rondo, insisti ĉe siaj anoj, ni konfide povus antaŭvidi la es
tontecon.

Ĝis nun mi enkasigis: por abonoj 919 fi*., por anoncoj 250 fi*., entute 
1169 f  r. Nu. ni povas kalkuli ke la 12 numeroj de ja ra  kolekto kostos 
al ni ĉirkaŭ 3.600 f  r. V i do vidas ke plibonigo estas nepre necesa. Mi 
tamen devas aldoni ke m ultaj abonintoj ne ankoraŭ estas pagintaj. Mi 
esperas, ke ili rapide sendos al mi la  abonprezojn pere de mia poŝt- 
ĉekkonto.

Mi esperas, Gesamideanoj, ke vi ĉiuj respondos al mia alvoko k a j ke 
vi senlace klopodos por ebligi starigon de prospera financa situacio, ne

pre necesa por ke ni vivu kaj progresu.
S-ro L. CO G EN , prezidanto, diras, ke kelkaj samideanoj kaj kelkaj 

gazetoj uzas ne-fundamentan finaĵon «io» anstataŭ la laŭregulan sufik
son «ujo» aŭ la formon «lando». Li atentigas la kongreson pri la dan
ĝero de neutila rompo de nia lingva unueco,tiel necese por la propagan
do de la ideo mem de nia novado. Li proponas, ke la kongreso akceptu 
la jenan deziresprimon:

« La deka belga kongreso E sperantista esprim as tute ĝentile la  de- 
» ziron, ke la gazetoj, kiuj uzas kontraŭ la konsilo de la  Akadem io, la 
» finaĵon «io» por landnomoj, revenu al la  Fundam enta de Zamenhof 
» ĉiam uzita formo «ujo», k a j ke tiam aniere malaperu rompo (eĉ al 
» neesperantistoj nur tro evidantaj en nia internacia lin gva unueco. »

L a  kongreso, per longa aplaŭdo akceptas tiun deziresprim on, tiel 
jes ig arte  denove, la fidelecon de la belgaj Esperantistoj al la Funda
mento.

S-ro H. P E T IA U , legas la oficialan rezultaton de la lasta  ekzameno 
pri profesora kapableco, kiu jam  aperis en nia revuo. Li gratu las la 
novajn profesorojn, kaj esperas, ke ili uzos sian kapablecon por la 
propagando de nia lingvo en Belgujo.

S-ro L. CO G EN , kiel unua sukcesinto el la novaj diplom itoj, dankas 
S-ron Petiau kaj ankaŭ la  juĝantaron de la  ekzameno.

S-ro F R A N S  SCH O O FS, d iras: Laŭ la  paroloj de la Prezidanto, mi 
notas, ke ni ne havas multe da tempo, kaj ke ni devas praktike labori. 
Mi deziras tutsim ple altiri la atenton de ĉiuj grupoj kaj propagandistoj 
pri antaŭa decido de nia B elga Ligo: Dum la 2a B elga Kongreso (Brugo



—  7 9  —

1910) ni decidis, laŭ propono de nia samideano Van Aubel (L iège) ku
raĝiĝi la propagandon de Esperanto inter la  junuloj. Laŭ mi estas ne
pre necese, kaj estas eble, varbi la  junularon. Ĉu la junaj varbitoj kaj 
varbotoj ne devos repreni de ni nian taskon kaj laboradon? En ĉiuj 
gravaj lokoj ni organizas kursojn. Kial ne por infanoj? Ni celas enkon
dukon de Esperanto en la  lernejojn. N i ne atendu ĝis kiam la afero 
estas propriniciate decidita de la  oficialaj rondaj, kiuj ekagos nur kiam 
Ia ebleco de la instruado al infanoj estos pruvita de ni mem. Ni devas 
montri, ke la lernado de Esperanto tute ne malhelpas la ordinarajn 
studojn de la lernantoj, kaj ke ĝi estas, male, mirinda mensoklerigilo 
por la  infanoj.

Estas evidente ke kurso por infanoj devas esti plenzorge farita, kaj 
devas esti multe pli m alrapida, do pli longedaŭra ol niaj ordinaraj 
kursoj por plenaĝuloj. En Antverpeno mi spertis ke 50 decionoj duhoraj 
havis bonegan rezultaton. M iaj lernantoj oferis siajn dimanĉajn kaj 
jaŭdajn posttagm ezojn : kaj la tri kvaronoj de la komencintoj alvenas 
nuntempe kun mi je la  fino de la  kurso.

'M i proponas al vi pristudi la aferon kaj akcepti la jenan dezires
primon:

« L a  deka belga kongreso Esperantista esprimas la deziron, ko ĉiuj 
» lokaj grupoj organizu kiel eble plej baldaŭ almenaŭ unu kurson por 
» infanoj - lernantoj. »

Unuanime la kongresanoj akceptas ĉi tiun deziresprimon.

S-ro F R A N S  SCH OOFS aldonas: Gesamideanoj, Mi kore esperas, ke, 
post via aplaŭdo vi ankaŭ laboros por efektivigi la deziresprimon. Mi 
certigas al vi, ke, per organizo de kurso por infanoj, vi certe vekos la 
intereson de la instruistoj, kiujn ni tiel multe bezonas por atingi nian 
celon. Nur energia laboro ĝuigos al vi dolĉajn fruktojn.

Sam a parolanto ankaŭ atentigas la grupojn pri la porgazeta propa
gando, kiun la B elga Ligo organizas nun, kaj petas ilin, ke ili ne for
gesu aŭ m alzorgu sendi al li la artikolojn presitajn en la ĵurnaloj de 
ilia urbo aŭ distrikto, por ko, per «Belga Esperantisto» ni povu citi 
tiujn ĵurnalojn.

S-ro H AIN E, diras, ke li faris  kurson por 25 junuloj neriĉaj. L i be
daŭras, ke tiuj infanoj ne. povis daŭrigi la lernadon pro manko de libroj 
kaj vortaroj. Estas ankaŭ necese, ke la infanoj povu facile trovi kores
pondantojn per iu ĵurnalo, kiun ili povus, se eble senpage, ricevi. Bal
daŭ reaperos «Pedagogia Revuo», sub direktado de nia bona amiko Jan 
Jacobs, kaj per la helpo de la Esperantistoj plenaĝaj, la infanoj povus 
eble havigi al si korespondantojn per tiu revuo.

i

S-ro SCH O O FS respondas, ke sendube la mona flanko estas grava 
por la infanoj; li tamen opinias ke la grupoj tre utile povus sin turni 
al la lokaj postlernejaj societoj. Li tion faris sukcesplene en A n tver
peno. Lia kurso estis fakte organizita  de tia  societo, kiu senpage li
veris ĉiujn bezonaĵojn al la junaj lernantoj. Pri la koresponda afero li 
sciigas, ke ekzistas speciala porinfana gazeto «Esperantista Junularo» 
eldonata de S-ro Robin, Instruisto en Baugĉ (M. & L.) Franculo. Plie 
li komunikas, ke aperiginte malgrandan anoncon en 2 ĝeneralaj Espe-
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ranto-gazetoj, li ricevis petojn por korespondi de pli ol 300 infanoj el 
pli ol 20 diversaj landoj-. M ultaj el tiuj petintoj ne jam  ricevis respondon 
k a j la adresoj estas je  la  dispono de ĉiu ajn belga juna Esperantisto.

S-ino E L W O R T H Y  - P O S E N A E R  insistas pri la  neceseco de serioza 
propagando inter la gejunularo. Ŝi rem em origas tion, kion Ai diris dum 
tiu jam  aludita dua belga kongreso en Brugo, ŝi citas i.a. « kaj ni, 
» Antverpenanoj, ĉu ni ne havas en niaj vicoj junulon, kiu estas unu el 
» la  plej agem aj propagandistoj? Cu li, post starigo de grupo en iu 
» grava  kvartala  de la urbo, ne fondis grupojn en St. M ariaburg, Bor- 
» gerhout, Boom k a j W illebroeck ? » Tiu junulo neniam forlasis nin kaj 
nuntem pe, post l i  jaro j, denove staras en la  unua vico de la  B elga 
klopodantan, ĉ u  tio ne estas ekzemplo k a j p lej bona motivo por plej 
zorge fleg i la  propagandon ĉe la junularo. (I)

S-ro J. P IR N A Y . —  Pro manko de tempo S-ro P iraay ne legos sian 
raporton pri «Esperanto k a j Komerco». Li konsentas, ke ĝi estu presata 
en nia oficiala organo. Jen tiu raporto:

« K araj Gesamideanoj,

» Ĉar estas necese por la  propagando, ke ĉiu konu la Esperantan 
» movadon, -mi akceptis raporti hodiaŭ pri Esperanto en la komercaj 
» rondoj. Antaŭ la  milito ni propagandis Esperanton iomete tro ideale. 
» Nun, post la  granda batalo, kiu pligrandigis la egoismon ĉe la  homoj 
» ni ĉefe devas montri al la ne-esperantistoj la  helpon, kiun Esperanto 
» povas al ili alporti.

» Antaŭ 1914, jam  kelkaj firm oj presigis cirkulerojn en Esp., k a j nia 
» fervora  samideano TTallct el Charleroi, eĉ eldonis grandan komercan 
» ĵurnalon «La Bulteno». Bedaŭrinde, la  milito ĉesigis la internaciajn 
» rilatojn kaj donis gravan baton al Esperanto.

» Nun Esperanto reviviĝas; ne plu kelkaj sed miloj da firm oj en la 
» momio povas uzi Esperanton en la kom ercaj rilatoj. El la  kom ercaj 
» ĵurnaloj en Esperanto, kiuj aperis post la milito, mi devas unue citi 
» «Internacia Komerca Revuo», monata revuo, kiu aperas jam  de du 
» jaroj*en Zurich; «Komerco per Esperanto», bulteno ebionita en Fran- 
» cujo.

»Ne nur ekzistas Esperantaj kom ercaj ĵurnaloj, sed m ultaj komercaj 
» ĵurnaloj nacilingvaj posedas regulan rubrikon en Esperanto. Tio estas 
» g rava  progreso. Inter tiuj ĵurnaloj mi citu: «The W orkTs Salesman», 
» grava  japana kom erca revuo el Yokoham a, kiu presigis eĉ, kiel al- 

» dono, liston de kom ercaj firm oj, kiuj korespondas Esperante; «Meza 
» Danubo» el Budapest; «Echo» el Sofia; «Commerce» el Rio de Ja- 
» neiro; «Le Journal de Commerce» k a j «Informado!*», ambaŭ el Lis- 
» bono ; «Cordoba Commercial» el Hispanujo. Plie, m ultaj aliaj ofte 
» aperigas artikolojn pri Esperanto.

» Do, Esperanto estas vivanta lingvo jam  uzata en la  kom ercaj rond-

(1)  Subskribanto petas senkulpigon, ke lia  raportinta funkcio devigas 
lin ĉion noti, eĉ la parolojn de S-ino Elw orthy, kiun ĉi tie li tam en kore 
dankas pro Aiaj afablaj vortoj.



-  8 !

»  oj. Sed, Esperanto sukcesis ankaŭ en pli altaj rangoj. Jam multaj 
3> komercaj ĉambroj sin interesis pri nia lingvo.

» La Komerca Ĉambro <le Los Angeles (Kalifornio) sendis en 1911 
» Eŭropon S-ron John Parrish, kiu dum 18 monatoj fa ris  en ĉiuj landoj 
» Esperantajn paroladojn kun lumbildoj pri sia lando. Tiu samideano 
» sukcesis pruvi, ke esperanto taŭgas, eĉ sufiĉas por vojagi tra  la tuta 
* mondo. L a  sama komerca ĉambro plie eldonis belan Esperantan gvid- 
» libron pri Kalifornio. La komercaj ĉambroj el Lisbono, Huesca, Itei- 
» chenberg, Buraley, Rio de Janeiro, Leipzig, Dresden, Plym outh, K ra 
ji- kovo, Washington, Olomouc, kaj aliaj aprobis Esperanton kiel inter
ia nacian komercan lingvon.

» La kom erca Ĉambro de Lordono jam de lo  jaroj organizas kurs- 
» ojn de Esperanto, ekzamenojn kaj paroladojn.

» Vi ĉiuj konas la decidon de la  Komerca Ĉambro en Paris, kiu kon
ji» Silas al ĉiuj komercaj ĉam broj, sin okupi pri la Esperanta afero.

» Multaj komercaj aŭ profesiaj societoj aŭ grupoj ankaŭ pristudis 
» la  movadon. Mi citas: La diamantisto j  de Antverpeno, la  Societo de 
» la  K om ercagen to  en Liverpool, la Sindikato de Oficistoj de Lisbo- 
» no, k. c. En V erviers, mi sukcesis interesi la  Societon de la Komerc
is agentoj kaj la Sindikaton de Oficistoj, kaj mi jam presigis en la ĵur- 
» naloj de tiuj gravaj grupoj, multajn artikolojn pri Esperanto.

» Fine, ni ne forgesu ke multaj komercaj foiroj ankaŭ uzas kun 
» sukceso nian lingvon: tiuj de Basel, Frankfurt, Leipzig, Breslau, Pra- 
» ha, Reichenberg, Padova, Milano. Barcelona, H elsingfors Paris, Bu- 
» dapest, Bordeaux. Multaj el ili ne nur eldonis belegajn ilustritajn li- 
» bretojn, sed ankaŭ starigis Esperantajn Oficejojn.

» Ĉu ne estus necese, k a j ĉu ne estas eble kunigi la fortojn el kiuj 
» naskiĝis tiu j sukcesoj? Jes, kaj pro tio oni jam starigis en multaj 
» landoj specialajn kom itatojn por sin okupi ĉefe pri Esperanto en la 
» komercaj rondoj.

» Jam en 1916, S-ro M arshall, de la firmo Thos. Cook, Londono, star- 
» igis en A nglujo, kun la  helpo de anglaj industriistoj kaj komercistoj 
» gravan grupon: «The Common Commercial Language Committee», 
» kiu estas la unua el la sam aj kom itatoj, kiuj nun ekzistas jam on 
» diversaj lokoj:
» Paris, Lisbono, Zurich, Hengelo, Stockholm, H elsingfors, Lodz, Bu- 
» dapest, N ew -York, Buenos - A ires, Yokohama. Baldaŭ tia j komitatoj 
» ankaŭ ekzistos en Germanujo, Aŭstrujo, A ŭstralio, Italujo.

» Dum la X IIIa, en Braha, tiuj diversaj komitatoj starigos Internacian 
» Unuiĝon de Kom ercaj Kom itatoj. Estas do pruvo, ke Esperanto mal- 
» rapide sed certe eniras ĉiuloken, kaj baldaŭ venos la  tempo, kiam ni 
» ne plu bezonos propagandon, sed kiam ĉiuj veros mem al Esperanto.

» En Belgujo, jam lastan jaron, kelkaj samideanoj starigis Belgan 
» Komitaton por Komuna Komerca Lingvo. E stis: S-roj Maertens kaj 
» Petiau (G ent), Sandron (Rochefort), Piens (Bruselo), Champy kaj 
» Schoofs (Antverpeno), Hallet (Charleroi) kaj mi mem.

» Mi jam presigis provizoran liston de pli ol 50 belgaj firm oj, kiuj 
» uzas Esperanton. Mi estas certa, ke multaj aliaj povas interrilati per



» Esperanto,kaj nii petas ĉiujn sciigi kiel eble plej baldaŭ al m ija  be!g- 
» ajn firm ojn,kies ĉefo aŭ oficisto konas Esperanton.Tiam aniere,ni povos 
« starig i novan liston, kiu, kiel la unua, estos sendata al ĉiuj a lia j ko- 
» m ercaj kom itatoj kaj foiroj.

» La unua adresaro perm esis jam  al kelkaj belgaj firm oj rilati kun 
» eksterlandoj.

» En mia raporto, mi ne parolis pri la utileco mem de Esperanto en 
» Komerco, mi estas certa, ke vi ĉiuj, scias tion. Mi nur kunigis fakt- 
» ojn. Mi esperas, ke vi helpos nin por ke baldaŭ Esperanto estu ne la 
» elektota sed la jam  elektita  kaj uzata internacia lingvo. »

Je la 12 l/2 a, post monkolekto por la «Soldo por Esperanto», la P re
zidanto ferm as la kunsidon kaj ĉiuj gekongresanoj forlasas la  U niver
sitaton por partopreni en la

O F IC IA L A  A K C E P T O  EN' L A  URBODOM O.

N i alvenis en la  urbodomo sam tem pe kun la membroj de la angla 
«Romilly B oys’» horo, kiu alvenis el Ostendo sub gvido de S-roj R. T. 
Evans, direktoro, W. H. W illiam s, ĥorestro, kaj S-ro D ighby Smith, 
Esperanto -instruisto. Ni ĉiuj kuniĝis en la  belega akcepta salono, kie 
post kelkaj minutoj nin rekontis la  delegitoj de la U rbestraro kondukit
aj de S-ro R enault, Skabeno.

S-ro R A U L 1E R , prezidanto de ia  O rganiza Kom itato diris:

« Monsieur TEchevin, M essieurs les Conseillers,

* .Pai Thonneur de vous présenter le Comité organisateur du dixième 
» congrès Espérantiste belge, les délégués étrangers e t les représen- 
» tants de la Presse, qui ont bien voulu honorer notre congrès de leur 
» présence.

» Nous le considérons comme un grand honneur d ’être reçu ici en cet 
» hôtel-de-ville, car nous sommes ainsi fo rtifiés  dans notre espoir de 
» voir l’adoption officielle de l’Espéranto par le Conseil Communal 
» de L iège se réaliser bientôt.

» D éjà en 1917, la  Chambre de Commerce de Londres avait recon- 
» nu la  nécessité de cet auxiliaire et la Chambre de Commerce de Pa- 
» ris  vient à son tour, non seulem ent de reconnaître cette nécessité, 
» mais aussi d’encourager p ar son m anifeste l’étude de celle-ci.

» Plusieurs E tats ont déjà admis et subsidié notre mouvement, telle 
» la Tchécoslovaquie, la  Finlande. Plusieurs villes ont introduit l’Es- 
» péranto dans les écoles, telles Genève, Chaux-de-Fond, Milan, Bres- 
» Iau, etc.

» Nous espérons que Liège aura à cœ ur d’ètre aussi une des pre- 
» mières pour demander au Gouvernement l ’adoption de l’Espéranto. »

S-ro R E N A U L T , Skabeno, je  la nomo de la  U rbestraro, respondas:

« M essieurs,

» Soyez les bienvenus en Phôtel-de-ville de Liège.
» L ’acharnement avec lequel vous travaillez pour votre cause, vous 

» est une garantie que le mouvement triom phera.

— 82 -
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» Le génie humain cherche plus que jam ais à étendre son champ 
» d'action. Pour que son expansion soit complète, il faut pouvoir se 
» comprendre et se fa ire  comprendre.

» T an t de relations commerciales, intellectuelles, économiques, artis- 
» tiques sont devenues des nécessités telles que chacun dans sa sphère 
» cherche à les développer.

» M ais les langues, ce mode par lequel e l l e s  doivent se répandre, 
sont innombrables.

» 11 est d ifficiele de se transm ettre les uns aux autres ses idées ou 
»  ses découvertes.

» C'est pourquoi depuis longtemps, Ton a cherché à créer une langue 
» artificielle qui put être comprise par tous les hommes.

» A utrefois le latin, puis le français en diplom atie, furent les lan- 
» gués les plus couramment employées.

» M ais cela ne su ffit pas. A près bien des tâtonnements, Zamenhof, 
» un Polonais, créa l’Espéranto.

» L ’Espéranto a-t-il donné tout ce que Ton en attend? Nul ne pour- 
» rait le dire encore. M ais en tous cas la  perfection est possible.

» Des esprits éclairés comme Charles Richet, membre de l’Institut 
» de France, le Général Sebert, Berthelot, etc., s’y  attachent avec achar- 
» nement.

5> Leur idéal est de comprendre tous les hommes et d’être compris 
» nar tous.

» Vous avez entrepris, M essieurs, une tâche ardue, mais vous vous 
» efforcerez de la  mener à bien et sans doute votre e ffo rt ne sera pas 
» inutile pour ram ener la  paix entre les nations.

» Quand on se comprend bien il est plus facile d’être amis.

» Vous êtes venus tenir vos assises dans la  cité ardente, reprenant 
* des travau x que la  guerre vous avait forcé de suspendre.

» Puissiez vous em porter de notre ville un souvenir durable, qui 
» marque une date féconde dans les annales de votre société.

» M essieurs, je  lève mon verre en votre honneur et au succès de vos 
» travaux. »

S-ro L. CO G EN , je  la nomo de la B elga Ligo Esperantista, diras:

« M essieurs les Echevins, M essieurs les Conseillers Communaux,

» Ce m’est un devoir fo rt agréable de vous dire, au nom des Con-
•

» grossistes, combien ceux-ci, ainsi que moi-même, nous sommes heu- 
» reux de la  réception que vous avez bien voulu nous réserver et des

paroles si sym pathiques de bienvenue, qui viennent de nous être 
» adressées.

» Nous en sommes heureux, M essieurs, parceque nous y  voyons un 
» indice évident des progrès réalisés dans le monde p ar l ’idée de la 
» langue internationale auxiliaire. La cause de celle-ci ne laisse plus 
» et ne pourrait plus laisser indifférents les pouvoirs publics.

» E t  comment en serait-il autrem ent? Depuis bientôt trois siècles 
:» les plus grands esprits de l ’Europe, depuis D escartes jusqu’à  Grimm 
» et Renouvier en passant par Leibnitz, Newton et les Encyclopédistes,
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» avaient préconisé l’idée d ’une telle langue, fonctionnant en dehors 
» et au dessus des langues nationales, sans v iser à supprim er celles-ci; 
» avaient cru à sa possibilité théorique et pratique,et en avaient même in- 
» diqué les principes essentiels. Dans le dernier tiers du 19me siècle, 
» un modeste, mais génial travailleur intellectuel, le D r Zamenhof, 
» réalise pratiquement le problème, en créant lentement, patiemment 
» et de main de m aître, l’Espéranto, qu’il lance, après bien des déboi- 
» res et des hésitations, en 1887, et à la diffusion duquel il consacre 
» sa vie et sa fortune. Petit à petit, il trouve des adhérents dans tou- 
» tes les parties du globe; l ’œuvre fa it  boule de neige; la  pratique 
» journalière de la  nouvelle langue, dans tous les domaines de l’activité 
» humaine, montre bientôt quel m erveilleux instrum ent d ’intercompré- 
» hension constitue cet Espéranto, (iui n’est autre chose qu’une ingé- 
» nieuse refonte des idiomes néo-latins, germaniques et slaves, basée 
» sur le principe de la plus grande internationalité des éléments linguis- 
» tiques, ce qui, pratiquem ent, conduisit à une langue à consonnances 
» italo-hispaniques.

» Les Espérantistes s ’organisent dans le monde entier et, bientôt,
» ils se réunissent en des Congrès nationaux et internationaux annuels 
» qui attirent sur la question l’attention du public, et de certains sa- 
». vants. Quelques uns de ces congrès sont patronnés par des chefs 
» d’E tat, d ’autres sont honorés de la  présence de délégués officiels de 
» plusieurs pays. Pendant ce temps, la langue ne cesse de se répanare 
» et commence à rendre, en d ivers domaines, ces services pratiques 
» qui constituent précisément sa raison d ’être. Parm i ceux-ci je  n ’en 
» citerai qu’un seul, récent encore, mais oui est si grand, si beau, si 
» touchant, qu’il a  valu à l’Espéranto, dans les dernières années un 
» surcroît énorme de nouveaux adhérents qui sont bien certainem ent 
» venus à lui par pure reconnaissance. Je veux parler du service do 
» renseignements organisé pendant la  guerre par l ’U niversala Esperan- 
» to-'Asocio, dit U. E. A ., dont le siège est à Genève; ce service a per- 
» mis à des m illiers de parents, d’époux, d ’enfants éplorés, de retrou- 
» ver la  trace de ceux qui leur étaient chers, que les uns croyaient- 
» tombés sur les champs de bataille, et dont les autres redoutaient la 
» mort au CDurs de ces lam entables exodes de fu g itifs  chassés de leurs 
» demeures à la suite de l’a ffreu x  recul de la  ligne de feu!

» L ’«Agence des prisonniers de guerre de PU. E. A.», aux travaux 
» de laquelle participèrent 8000 personnes de bonne volonté, se. réu- 
» nissant au Musée Kath, à Genève, a dressé onze millions de fiches et 
» dépensé en recherches, réponses aux intéressés (prisonniers et fa- 
» m illes), transports de paquets, une somme de 17.881.000 f  r.

» Songez donc combien de larm es cuisantes elle a séchés, que de 
» sourires de bonheur elle a ramenés aux lèvres crispées de douleur, 
» que de consolations elle a prodiguées, cette agence qui a fonctionné 
» en prenant pour base des investigations qu’elle a effectuées dans 
» les recoins les plus reculés du monde, la langue du D r Zam enhof!

» N ’est-ce point là  pour l ’Espéranto un m agnifique état de service 
» et dès lors qu’y  a-t-il d’étonnant à ce que la Commission in tern ajo-



—  8 5  -

» nale de la Croix Rouge, réunie au début du mois d'avril de l'année 
» courante, dans cette même v ille  de Genève, ait proclamé l'Espéranto, 
» langue auxiliaire de l'organisme entier de la Croix Rouge, et en ait 
» recommandé l’étude à tous ses membres?

» Songeons combien de vies l'Espéranto pourrait sauver en temps 
» de guerre, si le blessé pouvait en fa ire  usage sur les champs de ba- 
» taille ou dans les hôpitaux et ainsi expliquer son état physique au 
» médecin et à l’infirm ière autrem ent que par monosyllabiés et par ges- 
» tes.

» Mais en d’autres domaines encore l'Espéranto a démontré son uti- 
» lité pratique; c ’est pourquoi il a  été admis au nombre des langues 
» usitées à l'U niversité internationale dont le siège est à Bruxelles; 
» c'est pourquoi encore le Congrès Mondial de l'Union des Associa- 
» tions internationales a, en septembre dernier, émis un vœu favorable 
» à sa diffusion; c'est pourquoi, enfin, la  ('hambre de Commerce de 
» Paris a, tout récemment, décidé de le faire enseigner dans ses écoles 
» et que 21 membres de l'Académ ie des Sciences, de la même ville, ont 
» souscrit une résolution tendant entre autres au même but.

» L'enseignement de l ’Espéranto à l’école! Tout homme d'instruction 
» même primaire connaissant la langue internationale! N'est-ce pas le 
» commencement du triomphe, fin al?  D 'autant plus que la belle et sa- 
» vante langue de Zamenhof a prouvé, être, dans le domaine de l'en- 
» seignement, un excellent outil de culture intellectuelle. Quelqu'un a 
» d it (jue l’Espéranto est le latin du pauvre! Non pas, naturellement, 
» qu’il s ’agisse le moins du monde de rem placer dans renseignement 
» moyen et supérieur l’étude du latin par celui de l ’Espéranto! Ce se- 
» ra it injuste et vraim ent plaisant! Mais il a été constaté, (jue dans 
» les écoles des d ifférents pays (notamment en France et en Anglc- 
» terre) où l’étude de la langue internationale avait été introduite, 
» cette étude a constitué un précieux adjuvant pour l’assimilation de 
» la langue maternelle, à cause des comparaisons liguistiqucs auxquel- 
» les se prête l’Espéranto.

» li  a été constaté, en outre, que cette étude, très agréable aux élè- 
» ves, ouvre et vivifie étonnamment l ’esprit de ces derniers!

» Disons ici, en passant, (jue notre glorieux compatriote, dont le sou- 
» venir est cher à tout Belge et plus spécialement à tout Liégeois, feu 
» le général Leman, était grand partisan de l’enseignement de l’ Espé- 
» ranto dans les écoles, et qu’il se proposait à travailler dans ce sens, 
» en Belgique, lorsque la mort est venu le surprendre.

» La lutte des Espérantistes, toute de dévouement et d’abnégation 
» a  donc conduit l’Espéranto, à travers mille écueils, de succès en suc- 
» cès, depuis 34 ans, e t  a déjà réussi à l’imposer à l’attention générale. 
» C ’est à ce titre que la question de la langue internationale com- 
» mence à solliciter l’intérêt des pouvoirs publics: question d ’utilité in- 

» ternationale, elle est de celles dont il convient de tirer parti au profit 
» des rapports de toute nature, d’individu à individu et de peuple à 

» peuple.
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»C’est certes sous l ’emprise de cette idée que. vous avez bien voulu 
» recevoir aujourd’hui les congressistes B elges dans votre hôtel-de-ville.

» Soyez assurés, M essieurs, qu’ils vous savent éminemment gré du 
» grand honneur qui leur échoit et plus encore de l’intérêt que vous té- 
» moignez par là à l’idée qui leur est chère.

» En leur nom je  vous remercie chaleureusement!
» V ive Liège, l'héroïque! Vive le Conseil Communal liégeois! »
L a kongresanoj longe aplaŭdas ĉi tiujn vortojn elokventajn.
Dum trinkado de glaso rla ŝaŭmvino kaj fumario de cigaro, elkore 

prezentitaj de la urbestraro, la  Esperantistoj fam ilie interbabiladis kun 
la urbaj aŭtoritatuloj, kiuj sin montris tre  interesitaj je nia lingvo kaj 
movado.

Je la  13 l/2a, la samideanoj, ravitaj pro la kora akcepto, forlasis 
la  urbodomon kaj kunvenis antaŭ la U niversitato, kie ili estis foto
grafata j.

Tui poste (rim arku, ke oni ne perdis tem pon), la plej granda parto 
de la  geam ikoj promenis al la hotelo «Trianon», Bulvardo Sauvenière, 
kie estis okazonta

LA FESTENO.

Je la 14a horo, la beleta salono estis plenplene ornam ita per gravaj 
nigraj viraj frakoj kaj per ga ja j okulĉarm aj virinaj vestaĵoj divers

koloraj.
La m anĝokarto promesplene konigis al la apetithavaj kunmanĝont- 

oj: Zamenhof-supo; stange rostita lumbaĵo; frum aturaj legom oj; gras- 
kokino fa rĉita  per ŝinko; laktuka salato; Esperarto-pudingo; vino St. 

Estèphe.
Ĉe la  honora tablo sidas S-ro L. Cogen, k a j am baŭflanke de li S-ro 

Kom-to Raulier, Prezidanto de la organiza Kom itato, kaj S-ro Champy, 
dua vicprezidanto de la  B. L. E., S-roj Henri Petiau, Sekretario de B.
L. E., Frans Schoofs, Direktoro de B. E., Boutwood, Bram kam p, F-ino 
Jennen kaj Thooris, S-roj Van Schoor, Oger, D erigat, Sibille, la delegit
oj de la L ieĝa Gazetaro, S-inoj Sibille, Schoofs, kaj m ultaj a lia j, kies 
nomon mi ne plu memoras, k a j kiuj senkulpigos min sendube pro tio.

Je la  komenco, S-ro Kom-to Raulier diris bonvenon al ĉiuj ĉeestantoj, 
k a j precipe al la  alilandaj gesam ideanoj, kaj al la  multnombraj Espe
rantistinoj. Per mallonga sed g a ja  paroladeto li rim arkigas la bonhu
moron kaj la vivemon de la Esperantista anaro, kiuj estas certe garan
tio por la sukceso de niaj klopodoj. A l la  tuta ĉeestantaro li deziris 
bonan apetiton.

De la  komenco ĝis la fino de la manĝado ne ĉesis regi la plej kora 
gajeco, kaj oni havis la  feliĉigan impreson sin trovi en sincere inter
kom preniĝanta rondo fam ilia, kies ĉiuj membroj unuanime kaj komune 
sentas por unu sam a celo.

Ĉe la  deserto, S-ro Cogen, leviĝis k a j elparolis la  jenan toaston:

« Geamikoj,

»  N e okazas festeno, sen ke la  pokalo estu levita je  ies honoro! Tiu 
» ĉi kutimo estas precipe praktikata dum la  E sperantistaj kongresaj
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» festenoj. Tion v i ja  scias! Al kiu povas pli juste esti adresata la ho- 
» diaŭa unua toasto, se ne al nia am ata Reĝo, al nia kara Reĝino kaj 
» al la  G ereĝa Fam ilio ? Ĉiuj ni scias, kiom ili partoprenas en ĉiuj ĝoj- 
» oj kaj m alĝojoj de la Patrujo, kiom interesplene ili sekvas ĉiujn mon- 
» trojn del’ agemo de la  «belgaj civitanoj, ĉu en la  spirita, ĉu en la ma- 
» teriala  kampo! Kian feliĉon ili estigas pro sia bonkoreco kaj sim- 
» pieco, ĉie kie ili fa ra s  viziton! Koncerne nin, Esperantistojn, ni konas 
» la favoran animstaton de nia Reĝo al nia entrepreno. Li estas unu 
» el la  malmultnombraj regnantoj, kiuj ĝis nun apogis oficiale niajn 
» Esperantistajn kongresojn, donante al ili sian A ltan Protektadon, kiu 
» estas morala helpo tiel favoriga por nia ideo!

> Ni gloru do nian Reĝon, nian bonkoran Reĝinon, niajn karajn gere- 
» ĝidojn, levante je  ilia honoro nian pokalon!

» Geamikoj, A l niaj Gereĝoj, kaj al la G ereĝa familio!

»  Mi proponas semli al la reĝa 
» gramon:

A  Sa M ajeste le Koi Albert 
en son Palais,

B R U X E L LE S.
Sire, —  La Ligue Esperantiste 

Belge, réunie aujourd’hui en Con
grès à Liège, vient d’acclam er en 
Votre M ajesté l ’Auguste Souve
rain, haut protecteur de l’idée Es- 
pérantiste en Belgique et a asso
cié à cette manifestation Sa Ma
jesté la Reine et la fam ille Roya
le. La Ligue est particulièrement 
flattée du grand honneur qui vient 
de lui échoir par l’acceptation de 
la Présidence d’Honneur par Son 
Altesse Royale le Prince Léopold.

Le Président du Congrès,
L. COGEN.

La Reĝo respondis:

Monsieur L. Cogen, Président du 
Congrès Espérantiste,

LIEG E.
Le Roi a été très sensible au 

contenu du télégram m e, que vous 
lui avez adressé au nom de la Li
gue Espérantiste belge, réunie en 
Longi ès, ainsi qu’à votre gracieu
se pensée pour la Reine et les en
fants Royaux. —  S a  M ajesté m’a 
chargé de vous en rem ercier cor
dialement en son nom, ainsi que 
tous ceux dont vous vous êtes fait 
l’interprète.

Le Chef du Cabinet du Roi.

familio la  jenan franclingvan tele-

Traduko:
Al Lia R eĝa Mosto Albert 

en lia Palaco,
BRU SELO .

V ia Reĝa Mosto, La Belga Li
go Esperantista, kunveninta ho
diaŭ en kongreso en Lieĝo, akla
mis en via Mosto, la  venerindan 
Suverenon, altan Protektanton de 
1’ideo Esperantista en Belgujo, kaj 
kunigis en tiu manifestacio Ŝian 
Reginan Moston kaj la Gereĝan 
Familion. La Ligo estas precipe 
fla tita  pro la granda honoro, kiun 
ĝi ricevis per la akcepto de la 
Honora Prezidanteco de Lia Prin
ca Mosto Leopoldo.

L a Kongresa Prezidanto:
L. COGEN.

Traduko:
Al Sinjoro L. COGEN, Prezidanto 

de la Esperantista Kongreso,
LIEĜO.

LaReĝo estis tre  sentema pro 
la enhavo de la telegram o, kiun 
vi sendis al li je la nonio de la 
Belga Ligo Esperantista, kunven
inta en Kongreso, ankaŭ pro via 
ĉarma penso al la Reĝino kaj la 
Reĝaj Infanoj. Lia Reĝa Moŝto 
komisiis min, kore danki vin je  
Lia nomo kaj ankaŭ ĉiujn, kies 
interpretanto vi estis.
La Estro de la Kabineto de l’Reĝo.
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A l S-ro W itteryek, Prezidanto de la Ligo, la ĉeestantoj ankaŭ sendis 
jenan telegram on:

» Kongresanoj, bedaŭiante vian neĉeeston, sendas koran saluton, ĝoj- 
» as pro princa akcepto kaj trin kas je  via  sano. »

S-ro H. Petiau, toastis al la B elga Gazetaro, Li dankis la reprezent
antojn de la  Gazetaro pro la favoro, kun kiu ili akceptas niajn komun
ikaĵojn kaj informojn, kaj li esperis, ke ili daŭrigos sian kunlaboron.

S-ro De Blauwe, je  la nomo de la L ieĝaj ĵurnaloj, per afablaj vortoj, 
dankis S-ron Petiau kaj esprim is Ia plej sincerajn bondezirojn por la 
sukceso de niaj klopodoj.

Bonvolemaj geesperantistoj, ludante fortepianon kaj kantante p ligaj
igi^ la  festenon, kiu finiĝis per dancado de niaj junaj k a j... nejunaj ge
amikoj.

Mi ne povas preterlasi publike danki kaj gratuli la organizintojn de 
Ia festeno kaj ankaŭ la hotelestron, pro la tu ta  aranĝo, la bone prepar
itaj m anĝaĵoj kaj la  zorgita tabloserva.

L A  FE STO .

Post disa promenado en la  urbo, Ia gekongresanoj sin retrovis je  Ia 
Ta vespere en la  Teatro «La Legia», kie devis okazi la  kongresfesto, kiu 
konsistis cl koncerto, kun partopreno de la  brita knabhoro «Romilly 
Boys' Choir», kaj de kelkaj gesamideanoj am atoroj. Ĝi ankaŭ enhavis 
piezentadon de el valona lingvo tradukita teatraĵeto unuakta «Je Cent- 
unujara» de Cl. Deom, ludata de la Dram a sekcio de la Societo Esper
anto de Spa. Mi ne intencas priskribi detale ĉiun numeron aparte de la 
programo, kiun ni represas en nia nuna kajero.

Xa B E L G A  K O N G R E SO  D E E S P E R A N T O  *

Lieĝo la lhan de Majo 1921 

A  R T  A  F  E S T  O

organizita de la  Dram a kaj A rta  sekcio de la  Sto Esperanto de Spa. 
Kun la partopreno de la  fam a brita  knaba horo «Romilly Boys' Choir»

en la  Teatro «La Legia» je  la  7a vespere.

PROGRAM O. —  U N U A  P A R TO  (Rom illy Boys’ Choir).
1. U verturo. Skotaj A rioj (Violonistan)) ;
2. Esperanta Himno «La Espero»;
3. B elga N acia Kanto «La Brabançonne»;
4. A n gla  nacia Kanto (A n gle);
5. A n gla  malnova popoldanco;
G. L a  printempo (el la Kim ra lingvo);
T. «The Snow» (L a neĝo, Kanto de E lgar, angle).

D U A P A R T O  (Sto Esperanto, Spa).
1. Pri la  influo de pantalonoj, monologo
2. Se vi estus ĝin kompreninta, Kanto (H enon)
3. M ia nigra pantalono, monologo (J. Jacobs)
4. La Kanto de la  Revoj, Kanto (J. H enon)

F-ino J. Desonay.
S-ro C. Raskin. 

S-ro J. Desonay. 
S-ro R. Collard
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5. J E  C E N T U N U JA R A .
Unuakta Komedio de Cl. Déom 

Tradukita el Valona lingvo de la V erviers^  Grupo.
. Lorenco Lagucsse . S-ro G. Borckmans.

M argaret», lia edzino F-ino M. Deru.
Mario, ilia filino F-ino A. Letiexhe.
Josefo S-ro J. Hérion.
N odo S-ro J. Desonay.

T R IA  P A R TO  (Rom illy Boys’ Choir)
1. Movado de la Okteto en F. de Schubert (Violonistan)) ;
2. B elga nacia Kanto (V ers Taverni', esperante) ;
3. Alvoko (Esperante);
4. K im raj popolkantoj (K im re): a) L a  M iregoj de Kim rujo;

b) Kun Da vulo ĉe Foiro;
5. Priplorado post batalo (K im ra danco);
i). Rom illy - lerneja - Kanto.
7. K im ra nacia Kanto.

• P ia n a k o m p a n a n to : F-ino A. Letiexhe.
Ĉiuj kunlaborintoj meritplene plenumis sian taskon k a j la  Rom illy 

horo plej bone kantis. Tiu unua aŭdado de la fam a infana kantistaro 
estis plena garantio por la  sukceso, kiun tiu grupo renkontos la postajn 
tagojn  en Antverpeno, Gento kaj Brugo, kie ĝi estis kantonta je  la pro
fito  de la N acia Institucio d e . M ilitv u n d o j.

Post la koncerto, la junaj samideanoj restis ankoraŭ iom en la .salono 
kaj dancante pasigis kelkajn agrablajn momentojn.

Je la 12a preskaŭ ĉiuj sopiris je  sia lito, kie atendis ilin dolĉa bonfama 
ripozo, post tiel plenigita kaj laciga tago, kiel ĉi tiu.

LA D U A K O N G R E SA  TAGO.

Je la  naŭa matene la  gekongresanoj kunvenis fundon la  16an de ma
jo, antaŭ la stacidomo Guilemins, kaj kune forveturis al Esneux per la 
vagonaro. De Esneux ili piede promenis al la Kalkroko (L a Roche aux 
Faucons),kie ili alvenis je la 13a holo. Plej rava panoramo ilin tie aten
dis* kiun ili plene ĝuis. Dum Ia ripozo sur la monto, la ekskursantoj 
manĝis la  kunportitajn «vivrimedojn» sia jn ... kaj ankaŭ la  nesiajn... 
(ĉu ne, amiko C urieux?).

Dum la  reirado de la  Kalkroko al T ilff, nia karavano spertis la re
zultaton de la  pluvego dum antaŭa nokto falinta sur la montvojetojn 
ombro-, sed ankaŭ, precize pro tio, kotoriĉajn. Mi aŭdis ke multaj ge
amikoj ĝem is, sed (go jiga  fakto  por la organizintoj) tute ne plendis.

Je la lo  l/2 a  ni atingis la beletan vilaĝon T ilff, kie la  tuta ekskurs
a n t a j  ĝuis m erititan ripozon atendante la alvenon de la  angla horo, 
kiu nur posttagm eze fo riris  el Lieĝo por alveni tie ĉi laŭ pli mallonga 
vojo.

Iom poste ni aŭdis el malproksimo freŝajn  infanajn voĉojn, kaj baldaŭ 
la viglaj junuloj aperis kun flirtan taj verdaj fla g o j sur la granda placo 
de T ilff. Ili tuj supreniris la koncertan kioskon, kaj tie kantis laŭ in
vito de la  «Komitato T ilf f  - Attractions». La aŭskultantaro estis tre



-  9 0  -

granda kaj la  sukceso de la  junaj artistoj plene m eritita. S-roj W il
liams, Evans kaj Sm ith, la  organizantoj kaj kondukantoj de tiu kantist
aro rajte povas esti fieraj pro la  akirita  rezultato: ili fa ris  grandegan 
propagandon por Esperanto, montrante en alilando la arton de sia lando.

En T ilf f  la  disigo de la  kongresanoj komenciĝis. Unu post alia for
lasis la anaron, gratulante sin reciproke pro la  bona ĉiurilata sukceso 
de la Kongreso kaj promesante certan revidon ĉe la  proksima nacia 
kongreso.

Kiel konkludo sufiĉas, laŭ mi, konstati ke tiu ĵus okazinta kongreso 
havos en Bel glando gravan influon super la antaŭenpuŝo de nia afero. 
Ĉiuj partoprenintoj revenis kun amaso da kuraĝo por pli vigle kaj pli 
energie kunlabori al la propagando de Esperanto.

V ivu la Deka kaj ĝ ia j organizintoj!
K aj vivu la Dek-unua! PR. D ELG A R BO .

L a Rom illy Boys’ C hoir
en Belglando

L a Rom illy Boys’ venas!

Tio estis la promeso a fiŝ ita  de du monatoj sur la muroj en A n tver
peno. K aj efektive, m algraŭ ĉiuj minacoj de kaj danĝeroj pro eblaj 
strikoj en Anglujo kaj en Belgujo, ia 34 knaboj forlasis sian urbon 
B arry  matene la  13an de majo, kondukataj la sia ĥorestro S-ro W. M. 
W illiam s, kun: F-ino Gracie W illiams, fortepianistino,, S-roj R. T. Evans, 
lernejestro de la «Romiily»-lernejo, ĉefa  organizanto de la rondvojaĝo, 
D ighby Sm ith,instruisto, kiu instruis Esperanton al la knaboj,kaj S-inoj 
Evans kaj Smith, kaj S-ro T revor Evans, gehelpantoj. ,

Post. kvieta m arveturo ili bonstate alvenis je  la 18a horo en Osten
do, kie bedaŭrinde la  unua kaj jam tute organizita koncerto ne povis 
okazi pro la  solena malfermo de la «Kursata». L a  knaboj ĉi tie  rigardis 
en la havena enirejo la  sur la flanko kuŝantan ŝipon «Vindictive», kaj 
anglam aniere, per triobla aklamo, salutis la  memoron de pereintaj 
samlandanoj. La tu ta  giupo loĝis en hotelo «Formiata», kiel gastoj de 
la Okcident-flandra Federacio de M ilitinvalidoj, ĝ is dimanĉo matene.

Sabate, la knaboj vizitis la urbon k a j la m ilitdifektitajn lokojn laŭ
longe de la marbordo. Posttagm eze ĉiuj iris por vidi la  fam an antaŭ- 
digon de Zeebrugge kaj la ŝipojn dronigitaj de la  angla m aristaro por 
fuŝi la  enirejon de la  markanalo. Vespere ili vizitis la  Kursalon, kaj 
aŭdis tie la  m alferm an koncerton.

Sekvantan matenon, dimanĉe je la  Ga, okazis la forveturo al Liège, 
kaj je la 12a la  karavano alvenis en la  Kongresurbo. Lokaj Esperant
istoj kondukis la grupon al la urbodomo, kie la  infanoj k a j gvidantoj 
konatiĝis kun la belgaj samideanoj, baldaŭ akceptotaj de la Urbestraro.

Post la akcepto, la infanoj estis fo to g ra fita j kun la  belgaj kongres
anoj. Vespere la  pro la  longdaŭra m atena vojaĝo laciĝintaj knaboj
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prenis en la kongresa koncerto la pli grandan parton kaj obtenis grand
an sukceson.

E stas interese noti, ke estinta Romilly-knabo, nun laboranta en Mau
beuge, Norda Francujo, fa r is  speciale vojaĝon al Liège por renkonti la 
grupon kaj ĉeesti la  koncerton.

L a turnian matenon la infanoj pasigis ripoze k a j posttagm eze ili 
ekskursis al T ilff , kaj dumvoje adm iris la belan pejzaĝon, kaj de alta 
monto superrigardis profundan belegan valon, kaj v izitis  la unua- kaj 
d ua vicajn  tranĉeojn, kiuj defendis la  fortikajon Em bourg, unu el la 
lastfa lin taj dum la rezisto apud Liège.

En T ilf f  okazis la dua koncerto de la an glaj kantistetoj, ĉi tie en 
plenaero. Ĝi faris  favoran impreson.

L a nokton de lundo ĝis mardo la  gastoj pasigis en Liège, de kie ili 
forveturis je  la  9a por alveni en Antverpeno kun m alfruiĝo de du horoj. 
L a  Antverpenaj organizantoj, kaj junaj samideanoj, kondukitaj de S-ro 
Frans Van Lael' kaj mi mem, atendis en la Stacidomo, kaj gvidis la 

knabojn tra  ia  urbo al ilia  restoracio (Hejmo de la M ilitioVaŭdoj). Tie 
tagm anĝo atendis la vizitantojn, kiuj baldaŭ altabliĝis kaj bonapetite 
kaj bonhumore ĝuis la  kunmanĝon.

Vespere la  tiom atendita granda solena festo, organizita  de la Cen
tra Lerneja Kom itato kaj de la Esperantista Federacio, okazis en la 
R eĝa Franca Teatro, je la profito de la N acia Institucio de M ilitinval- 

lidoj.
Mi tuj diru ke je  la Sa vespere, la  salono estis plenplena. Ciuj enir

biletoj (1700!!) estis venditaj. L a  salono havis vere festan  aspekton 
k a j dum la tuta daŭro de la longa festo, varm a entuziasm o ne ĉesis 
regi inter la  aŭdantaro.

Pri la  programo de la festo kaj pri la  «Romilly Boys» mem, mi prefe
ras citi eltiraĵojn  el artikoloj aperintaj en la Antverpenaj gazetoj:

«LE M EPH ISTO . —  Oni estis anoncinta al ni la alvenon de tiu  grupo 
de junaj artistoj kiel granda sukceso, kaj vere ni ne estis elrevigitaj. 
K ortuŝa simpatio ĉirkaŭis tiujn infanojn, kiuj ŝajnis tiel facilm ovaj sur 
la scenejo de la m alnova Franca Teatro kiel dum la graciaj ludoj, per 
kiuj ili kutim as sin amuzi, tie, en la m alproksim a Kim rajn. Multenom
bra aŭdantaro venis por aŭskulti tiujn ĉarm ajn knabojn, kiu j, aliflanke, 
estis ĉirkaŭitaj de kelkaj bonelektitaj solistoj. L a  koncerto komenciĝis 
per kantado de la belga kaj angla; himnoj. Sekvis poste rava serio de 
kantoj en la  beleta lingvo stranga kaj nekonata, Esperanto.

Ritmoplene, kadence, harmonie la  sonoj ŝprucis, k a j sin fandis en 
agrable fleksiĝan ta tuto. Ni citu la belan anglan kanton «Sleep, baby, 
sleep» («Dormu, bubeto, dormu»), vere gracia  pro sia simpleco; tre 
gajan skotan arion; la malnovajn kantojn de Kim rujo odorantaj la 
ĉarmon de pasintaj tem poj ; poste «La najtingalo» modulas kun sen
fina nuancado per tiu j junaj freŝa j voĉoj. Tiam  venis la  belaj dancoj 
v ig la j k a j delikataj. Infanetoj a livestitaj kiel graciaj knabinetoj: la 
aspekto ravkaptis la  publikon. M allonge, la  sukceso atingis sian plej 
altan gradon, kiam  la knaboj ekkantis «La sonoriloj de Aberdovey» 
plenarte. M alofte oni aŭdis tiel junajn virtuozojn, precipe en la  Sim-
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fom oj ile violonoj, violonĉelo kaj fortepiano, dum kiuj tiu j infanoj sin 
superpasis.

A lia j artistoj, bone konataj, plenigis tiun longan programon. F-ino 
Julia Lauvvers, plej voĉpura dum kantado de fragm ento el «Don Carlos» 
kaj de «La Floroj kaj la  Steloj»; nenio mankas al tiu  artistino, kiun 
atendas brila estonto; ŝia voĉo estas belsona, tonriĉa kaj karesema.

S ro D yckhoff posedas fingroviglecon nekompareblan. L ia  «Toccata» 
de Deboeck estas unu el liaj plej bonaj ludadoj.La famo de S-ino Ber
tin jn  kaj S-ino Van Middelen ne plu estas farota; la unua posedas 
spritecon, la dua sentemecon, k a j tio formas tuton agrable interŝanĝ- 
iĝantan.

Kion ni diros pri «Bietje», la  beleta komedio de Maui'. Sabbe? Ne estis 
necese kompreni Esperanton, tiun lingvon duone latinan-duone germ an
an, por kapti la psikologian delikatecon kaj la  sentpenetrigon de ĝi. 
Ni gratulu F-inon Bertrijn kaj S-rojn De W aegenaere kaj Van de V el
de pro ilia interpretado.

Entute: granda sukceso kaj bonega financa rezultato por niaj karaj 
invalidoj.

LE  JO U R N A L .D 'A N V E R S. —  La veno de la Romilly-knaboj estis 
anoncita per multnombraj afiŝoj kaj gazetaj komunikoj: ilia  koncerto 
estis do scivole atendita. Ni diru rapide, ke la audantaro ne estis elrev
igita. Oni aŭdis junulojn 10-ĝis Iujarajn, kiuj form is simfoniorkestron de 
IO muzikantoj kaj horon de 32 kantistoj, d irektitaj de S-ro W . JI. W il
liams.Oni grandplczure aŭskultis la mirinde disciplm itajn voĉojn de la- 
junaj kantistoj.

H ET TO O N EEL. —  La programo estis tre bonguste kunmetita. La 
Rom iily-kraboj plene meritas sian fam on; tiu junularo atingas ja  bril
ajn rezultatojn, dunkeli la granda disciplino kaj la grandega sindono 
kun kiuj ĝi prezentas siajn kantojn kaj dancojn, llia  sukceso estis do 
grandega kaj, plie, plenm eritita... S-ino Bertrijn deklamis flandra!ing
vo «Lachebekje» kaj en Esperanto «La Korvo kaj la Vulpo». Ŝia sukceso 
estis tre granda. —  Per la reprezentado en Esperanto de «Bietje», la 
delikata unuakta teatraĵo de Sabbe, plia pruvo estas fa rita  pri la prak
tika uzebleco de tiu helplingvo, kiu ankaŭ estas tre belsona kaj melodia. 
E l 'ia buseto de F-ino Bertrijn, kiu ludis la ĉefan rolon, ĝi sonis kiel 
agrabla muziko. S-ro De W aegenaere estis grumblema Jean-Baptiste kaj 
S-ro A. Van de Velde tre  sentoplena Baptopanjo M on ne. La danco, tre 
gracie fa rita  de F-ino Bertrijn estis varme aplaŭdata.

L A  M ETRO PO LE. —  S-ro W illiam s obtenas de siaj lernantoj supri- 
zigajn rezultatojn. Estas multe pli bone ol la plej bora el la klasoj 
de muzika konservatorio. Ne mirinde do. ke tiu eminenta profesoro 
obtenis kun sia lernantaro aŭ, se vi preferas, sia horo, la uruan grandan 
piemion en la  internacia konkurso de 1912 en Paris. L a  reprezentado de 
«Bietje» ludita en Esperanto,entusiasm igis la Esperantistojn kaj eĉ in
teresigis la neesperantistojn. Bela festo!

H ET H A N D E L SB L A D : La Rom illy knaboj estas bonmienaj,sanoriĉaj 
buboj vestitaj per stranga, nigra kostumo kun ruĝa brustvesto.Tiu horo
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estas tre bone ekzercita kaj m eritas nur laŭdon por sia justeco kaj arta 
nuancado. L a  sim fonia orkestreto de la Rom illy-knaboj konsistas nur 
ol 9 violonoj, unu violonĉelo kaj la  fortepiano: sed, m algraŭ tio, ĝi estas 
tre  bela rilate, la tonecon, kaj ludas kun multe da lerteco. Rimarkinda 
estas la  granda atento de la infanoj. Ne unu okulo devagas unu momen
ton de la estro; kaj ilia  modesta, bonmaniera sinteno atestas pri la 
bonega edukado, kiun ili ĝuis. Dum la  reprezentado de «Bietje», F-ino 
B ertajn , 'S-roj De W agenaere kaj Van de Velde montris sian aktoran 
talenton kaj sian plenan konon de la  mondlingvo. Ankaŭ S-ino B erta jn  
en tiu rilato atestis sian kapablecon per sia deklamado en Esperanto. 
La tuta festo estis tre entuziasm iga kaj postlasos, krom langdaŭran 
impreson, ankaŭ bonan financan rezultaton por la laŭdinda celo.

*  *  *

Dum la interakto, la  aŭtoritatuloj (S-roj D istrikta Generalo Cabra, 
Urbestro Devos, Instruada skabeno W eyler, k a j la anglaj vickonsuloj 
Cudson kaj Andrews) akceptis la estrojn de la horo, k a j ilin gratulis 
pro la  atingita rezultato, lli ankaŭ varm e gratulis la  aliajn artistojn 
de la  festo.

Mi ne forgesu ke la  kantandon de la  N acia belga kanto respondis la 
Esperantista junularo de Antverpeno, per postsceneja kantado de la 
brita nacia himno. T iu  gesto fa ris  grandan impreson sur la anglaj gast
oj kaj sur la  publiko.

Ni notu kun granda danko ke ĉiuj artistoj senescepte pie j seninterese 
oferdonis sian talenton al la  bonfara celo, kaj ke la aŭtoro de «Bietje», 
kiu ĉeestis la  feston, ankaŭ forlasis siajn rajtojn  je  la  profito de tiu 
sam a celo.

L a  infanoj pasigis la nokton ĉe gastem aj Esperantistoj de la urbo 
(kelkaj loĝigis du, kvar, eĉ ses knabojn!), k a j merkredon la  18an ĉiuj 
sin retrovis en la  Komerca Borso. L a  infanoj vizitis  detale la  urbodom
on, kie S-ro W eyler, Skabeno de Instruado, akceptis ilin kaj estis foto
g rafa ta  kun ili antaŭ la  antikva urbestrarejo. I>a grupo ankaŭ vizitis 
la ĉefpreĝejon, grim pis sur ĝian turon k a j rapide trarigardis la ri
markindan ĉambraron de la Muzeo Plantin-M oretus, ĉiam akom panataj 
de la  Antverpenaj knaboj E sperantistaj, kun kiuj ili plej kore in terfrat
iĝis.

Je la 5a posttagm eze okazis la forveturo al Gento, dum kiu la  anglaj 
knaboj aŭdiaŭdiris siajn antverpenajn kam aradojn, kantante kelkajn 
pricirkonstancajn kantojn, k a j dezirante al si revidon... almenaŭ skri
ban.

Alvenante en Gento, ili trovis en la  Stacidomo, grandan nombron da 
Esperantistoj k a j membroj.7 de la  A n gla-B elga  Klubo, ĉ i tie ankaŭ 
la gastoj loĝis ĉe privatuloj. Ĵaudon, la 19an, la knaboj estis kondukitaj 
de Gentaj sinjorinoj por fari viziton tra  la urbo, dum kiu ili ankaŭ estis 
oficiale akceptitaj en la urbodomo de la  Skabeno pri Instruado. Ilin 
poste gvidis tra  la  salonoj de Genta urbodomo la  eminenta universitata 
profesoro D-ro F ris. V espere okazis granda festo en la  Reĝa Teatro, 
denove je  la profito de la M ilitinvalidoj. L a  gazetaj raportoj, kiujn ni 
ricevis pri tiu  festo, plene jesigis la  opinion de la Antverpena gazetaro



—  9 5  —

pri la Rom illy Boys. ĉ i tie la programo estis plenigita per reprezentado 
de por-esperanta komedieto «La Petite Dactylo», verkita de S-ro Max 
M orys, kaj ludita de F-inoj Lilian Brandès, Molène, S-roj Marcel Ro
bert, Du Croisy, De Sire, kaj la aŭtoro kiuj estis varme aplaŭdata;!,kaj 
de la  duakta komedio «L’Am iral» en kiu sin montris plej talentplen
aj S-roj Marcel Robert, G. Dorfeuille, De Sire, Max Morys, De Croi
sy, kaj F-inoj Molène, Brandès kaj Brécourt. Deklamis ankaŭ nia juna 
amiko Maurice Claerman.

L a lokaj aŭtoritatuloj ĉeestis la feston.
Kantante, la knaboj forlasis Genton vendredon matene, je la I Oa 

horo, por veturi al Bruĝo, kie, denove, la lokaj Esperantistoj renkontis 
ilin ĉe la stacidomo. En ĉi tiu urbo ankaŭ la samideanoj malfermis 
sian domon por la anglaj knaboj. Posttagm eze la grupo remis en la 
kanaloj de Bruĝo kaj vizitis la  plej rimarkindajn konstruaĵojn de la 
fam a antikva urbo.

Vespere la  lasta koncerto en Belgujo okazis en la granda teatro. 
Ciuj biletoj estis venditaj. L a  koncerto estis vere entuziasm iga kaj la 
knaboj estis ofte revokataj. En la festo, kiu okazis je  la  profito de la 
tuberkulozaj invalidoj de Okcidenta flandro, partoprenis ankaŭ la mu
zikistaro de la 4a linia regimento de la B elga armeo, kiu aŭdigis sin 
per ludado de kvar muzikaĵoj.

La knaboj forlasis Bruĝon, sabaton matene, ‘i la n  de majo, je  la 9a. 
Ili havis bonegan m artransveturon de Ostendo al Dover.Ili kantis su rla  
vaporŝipo, tiam aniere agrabligante la vojaĝon de la  aliaj pasaĝeroj. Je 
la l l a  vespere la infanoj alvenis en Cardiff, kie la plimulto de la ge
patroj renkontis ilin.

Je meznokto ili atingis la finan celon, la hejmurbon B arry, kaj estis 
entuziasme akceptitaj de granda amaso da samurbanoj kaj de loka 
muzikistaro.

*  *  *

Konklude ni notu, ke la festo organizita en Antverpeno lasis profit
on por la N acia Institucio de M ilitinvalidoj de Fr. 4729.19, tiu en 
Gento, Fr. 1810 kaj tiu en Bruĝo proksimume F  r. 1000; tio estas entute 
pli ol sepmil frankoj!

Konstatante tiun financan rezultaton, ni ne malŝatu la grandan pro
pagandon, kiun tiuj festoj estas farintaj por nia movado. Ili estis la 
plej bona elmontrado de la v iv k a p a b la ) de nia lingvo kaj ni aŭdis mult
ajn ĉeestintojn esprimi sian admiron por ĝi.

Mi ne volas fini tiun artikolon sen volto  de sincera danko ai la  Cen
tra  Lerneja Kom itato de Antverpeno, kiu iniciatis la tutan organizaĵon 
kaj kiu, tiam aniere donis al ni la  okazon elmontri tiel brile nian aferon 
al la loĝantaro de niaj plej gravaj urboj. Mi speciale dankas S-ojn De
tenu kaj Van Lael', kiuj tiel sindone helpis en la organizado de la A nt
verpena festo.

La multnombraj geam ikoj esperantistaj senkulpigos min pro tio ke mi 
ne citas cios nomon, timante, forgesi iun: mi tamen varme dankas



miajn gekolegojn de «La Verda Stelo» pro ilia  efika kaj kora kunla
boro.

M ia danko ankaŭ iras la aranĝintoj en la  aliaj urboj: F-ino Y. Thoo- 
ros, S-roj Petiau, Oger, D erigat, Sibille, De Schrevel, kaj al ĉiuj aliaj 
kunlaborintoj. Ilia rekompenco estas la sukceso de iliaj klopodoj pen
plenaj kaj la  bona rezultato por nia, do ilia movado.

Al ĉiuj denove: dankon kaj gratulon!
F R A N S  SCH OOFS.

Oficiala dokum ento
Ĉi sube ni publikigas kopion de la letero skribita de la Estro de la 

Kabineto de la Reĝo al S-ro W itteryck, Prezidanto de la Belga Ligo 
Esperantista:

C A B IN E T  DU ROI.

Monsieur le Président,

Palais de Bruxelles. 
Le 17 mai 1921.

D’après les ordres de Monseigneur le Duc de Brabant, j ’ai l ’honneur 
de vous confirm er le télégram m e que je vous ai adressé le 14 de ce 
mois.

Son A ltesse Royale m’a chargé de vous dire qu’Elle a été charmée 
d’accueillir la demande que vous Lui avez fa ite  au nom de la Ligue 
Espérantiste Belge et consent avec plaisir à accepter le titre de Pré
sident d’Honneur de votre Association que vous lui avez offert. Le Duc 
de Brabant ne doute pas que ce tém oignage de Sa bienveillance contri
buera au développement de votre Ligue et au succès de vos intéres
sants travaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considé
ration très distinguée.

Le Chef du Cabinet du Roi, 
(signé) Comte d’Aerschot.

A  Monsieur A. J. W itteryck,
Président de la «Ligue Espérantiste Belge»

Jen la traduko de tiu dokumento:

K A B IN E T O  DE L A  REĜO. Palaco cle Bruselo.
la  17an de majo 1921 a.

Sinjoro Prezidanto,

Laŭ ordono de lia Princa Mosto la Duko de Brabanto, mi havas la 
honoron konfirmi la  telegram on, kiun mi sendis al vi la 14an de ĉi tiu 
monato.

L ia  Princa Mosto kom isiis min, diri al vi ke Li bonvole akceptis la 
peton, kiun vi faris  al Li je  la  nomo de la  B elga Ligo Esperantista, 
kaj konsentas kun plezuro akcepti la titolon de Honora Prezidanto de
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via Asocia, kiun vi al Li proponis. La Duko de Brabanto ne dubas, ke 
tiu atesto de Lia bonvolemo kunhelpos la disvastiĝon de via Ligo kaj la 
sukceson de via interesplena laborado.

Volu akcepti, Sinjoro Prezidanto, la  esprimon de mia alta estimo.
La Estro de la Kabineto de PReĝo, 

(subskribis) Grafo d'Aarschot.
Al Sinjoro A . J. W itteryck,
Prezidanto de la Belga Ligo Esperantista.

Belga Kroniko
A N T V E R P E N O . —  La U lba Popola Biblioteko,kiu jam posedis fakon 

de ĉ. 200 volumoj en kaj pri Esperanto ĵus pligrandigis tiun kolekton 
per aĉeto de pli ol 150 novaj libroj. Post la  loa de julio la tuta kolekto 
estos je la dispono de la Esperantistoj. Ni vekas la  atenton de niaj 
Antverpenaj samideanoj pri tiu okazo por legi nian literaturon. Ni an
kaŭ petas, ke. la aliurbaj grupestroj ne malatentu la  fakton. Ĝi estas 
unu el la plej bonaj propagandaj rimedoj por nia lingvo. Ni ne forgesu 
ke per la enkonduko de Esperantaj libroj en la oficialaj bilbiotekoj ni 
plej bone servas la  Esperantistoj mem, kaj samtempe vekas la atenton 
de la tre  interesa parto de la loĝantaro, kiu estas la legantaro de tiaj 
institucioj. • ',

—  La Esperantista Junularo agrabligas siajn ĉiusemajnajn kunven
ojn per muzikludado kaj per ellerno de kantoj. Ĝi jam  lernis «Vivu 
Zamenhof» de nia malnova amiko Fr. Sw agers kaj «Tagiĝo», de la 
eminenta pola pioniro Ant. Grabowski.

GENTO. —  N ova kurso por dudeko da gelernantoj, profesoro S-ro 
Petiau, okazas ĉiumerkrede je la 6  l/2 a  vespere en la  Universitato.

La granda festo okazinta en la Reĝa Teatro okaze de la vizito de 
la «Romilly Boys’ Choir» tre bone sukcesis kaj estis tre efika por la 
propagando.

La grupo «Espero» en Gendbrugge apud Gent en Belgujo malfermis 
de la Iban de Majo informo-oficejon kiu daŭre estos je la  dispono 
de ĉiuj tutmondaj esperantaj komercistoj por konigi iliajn produktaĵojn 
en nia lando, kaj en «aliaj». Ni senprokraste respondos al ĉiu komerca 
aŭ alia  demando, kondiĉe ke la petanto sendu la necesan repondkup- 
onon, apud la  demando. Oni sin turnu al: informo-oficejo ĉe J. Barbe- 
De Kneef, K erkstraat, 125, en Gendbrugge.

L A  PRO GRESO . —  L a unuan lundon de. ĉiu monato okazas en la si
dejo parolado. La titoloj de tiuj paroladoj, avizataj en ĉiuj urbaj ĵurnal
oj, celas atentigi la publikon pri la  uzebleco de nia lingvo. La 3an de 
majo, S-ro Som erling, per sim plaj frazoj klarigis al la geaŭskultantoj 
kiel la  nunaj konstruantoj de vapormaŝinoj sukcesas genie obteni de 
ili kiel eble plej grandan laborkapablon. Post la parolado, S-ro inĝeniero 
Vandevelde, de la «Soc. Gantoise pour l ’Expansion des Relations Mon-
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diales», kiel vizitanto, gratu lis ia parolinton kaj insistis pri la utileco 
cle teknikaj paroladoj.

ST. G IL L E S. O ficiala Esperanto-kurso en St. Gilles, profesoro F-ino 
Jennen, fin iĝ is  la 29an cle aprilo. La ekzam eno estis sukcesplena; ĝin 
partoprenis 6  gelernantoj: F-ino Dumont, F-ino D efaw e, S-ro Defawe, 
F-ino Deflinnes, S-ino D ieghe k a j S-ro H uygens. La Skabeno de pu
blika instruado k a j la  D irektoro de la  liberaj kursoj vizitis la juĝant
aron dum la ekzameno kaj ku raĝigis la  gelernantojn. T iuj-ĉi baldaŭ 
partoprenos kiel rekompenco de sia  sukceso, en unutaga vojaĝo je 
Lkostoj de la  Komunumo. L a  kurso rekomencos en oktobro. L a  grupo 
«Antaŭen» kunvenas mardon, la 24an de majo, je  la  Sa vespere, en la 
«Federacion Postcolaire P arvis St. Gilles. Poste, regule la  saman tagon 
ĉiudusemajne.

G ratulojn por S-ro M athieux pro la naskiĝo de filineto Madeleine 
( 1 2 a-d e m ajo).

S C L E S S IN  L E Z  L IE G E . —  Post kurso gvid ita  de S-ro Sibille el 
Lieĝo, nova kurso fondigis en Sclessin. Prezidanto S-ro Jules Bissot, 
6 (J, rue de Trazegnies, Sclessin. L a  nova grupo petis sian aliĝon al la 
«Belga Ligo». Gratulojn al S-roj Sibille kaj Bissot, kaj bonvenon al 
niaj novaj amikoj.

V E R V IE R S . —  L a prezidanto de la tiea grupo, S-ro P irnay, jus estas 
erektita urba konsilanto. B. E . gratu las la  novan konsilanton, kiu certe 
klopodos por d isvastig i Esp. inter la oficiala  rondo.

La grupo havigis al si kvanton da propagandiloj «L'Outil Nécessaire 
aux Relations Mondiales» eldonita de B. L. E. kaj dissendis ilin al ĉiuj 
lernejaj institucioj de la regiono.

Bedaŭrinde, la m olto ĵu s planis sur la grupanoj k a j ilia j fam ilioj. 
Antaŭ du monatoj, mortis nur 21 ja ra  fraŭlino, M aria Renson, ekskasist- 
ino de «Inter Ni» k a j fratino de la nuna plej ŝatata  vic-prezidantino. 
Ŝi estis bonega esperantistino kaj fervora  propagandistino ; la grupo 
ĉiam memoros pri ŝi k a j ĵu s decidis la kreon de «Memoraĵlibro» enten
onta fotografaĵon  kaj nekrologan artikolon pri ĉiuj m ortintaj membroj 
de la  grupo.

Antaŭ unu monato, mortis ankaŭ S-ro P ierre Philippe, patro de F-ino 
Jeanne .Philippe la  ekskasistino cle la  «E sperantista Grupo». La I San 
do majo mortis ankaŭ S-ro Thom as Petit, patro de F-ino Marie Petit, 
eksvicprezidantino kaj fervoru  lino cle m alproksim a epoko.

Î a V erviersaj sam ideanoj prezentas ree siajn  plej sincerajn kondol
encojn al la fam ilianoj de la m ortintoj, k a j B. E. je Tnomo de la belga 
esperantistaro kore partoprenas ilian funebron.

El la Belga Gazetaro
M ultaj gazetoj daŭrigas publikigi la  komunikojn senditaj de nia 

G azetara Servo. Dum la lastaj sem ajnoj ni rim arkis efikan publigikon 
de la novaĵo pri la Rezolucio por Esperanto de la  21 membroj de la 
Franca Akadem io de la Sciencoj, i.a. en la ĵurnaloj «La Metropole»,
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«De G azet van Antwerpen», «Het Handelsblad», «De G azet van Me
chelen», k. a. —  Mi insistas por ke ĉiuj geam ikoj enlandaj sendu al mi 
la gazetojn en kiuj aperas sciigojn pri Esperanto. L a  kolektado de tiuj 
artikoloj devas form i gravan dokumentaron por nia afero en Belgujo.

L a  antverpena revuo «Ons Woord» aperigis en sia junia numero beleg
an artikolon en 1913a verkita de dana samideanino M ikkelsen.kaj artik
olon pri la spertoj kun Esperanto en la anglaj lernejoj.

A lia  grava  fakto estas, ke juna kuraĝa presisto en urbeto Andenne, 
S-ro Decoquibus ..eldonis de la komenco de 1’monato majo, ĉiusemajnan 
gazeton titolitan: «Le Mosan», kaj ke la  eldonanto estas tre favo ra  al 
Esperanto. Tial li decidis enpresi en sia ĵurnalo ĉiusem ajnajn artikol
ojn pri nia lingvo kaj nia movado. En la N-roj 3, 4 kaj 5 la  unuaj el 
tiuj artikoloj jam  aperis. L a  unua estas raporto pri la  L ieĝa Kongreso, 
la  dua konigas la  nomon de la Honora Kom itato de la  B elga  Ligo E s
perantista, kaj la  tria  citas ĉiujn lastajn sukcesojn de Esperanto. La 

diversajn artikolojn ni ŝuldas al nia bonega samideano Andenne^, D-ro 
A. Melin. Se tiu ĵurnalo sukcesas akurate eliri ĉiusemajne, ĝi povas esti 
tre utila  al nia afero en la  regiono de Andenne, kaj eĉ en la  tu ta  Valona 
parto de nia lando. Ĉar S-ro Decoquibus volas helpi nin, estas 'la  devo 
de la  Esperantistoj belgaj subteni lin kaj aboni «Le Mosan». La jara 
abonprezo estas nur sep fr . Sed la  eldonanto estus ankaŭ feliĉa se oni 
sendus al li por publikigo, franclingvajn  artikolojn pri kiu ajn temo, 
kondiĉe tamen ke ili respektu ĉies politikan kaj religian opinion, do 
nur artikolojn sciencajn aŭ literaturajn. Ni instigas do niajn gesam id
eanojn —  la  junajn precipe, —  por ke ili helpu, kaj abone kaj kunlabore, 
la kuraĝan eldonanton de «Le Mosan». Adreso: 34, rue Hanesse, A n 
denne.

L a progresoj de E speranto
21 M EM BROJ DE LA F R A N C A  A K A D E M IO  DE SCIEN COJ 

S U B S K R IB A S  R E ZO LU C IO N  PO R E S P E R A N T O .

Jes estas la traduko de la  originala dokumento, kiu atestas pri tiu 

g rava  fakto:
L a subskribintoj, membroj de la Akademio de Sciencoj,
K onvikitaj, ke la  uzo de la  helplingvo Esperanto en la internaciaj 

rilatoj havus gravegajn  konsekvencojn laŭ vidpunkto de la progreso 
de la  sciencoj kaj de iliaj aplikoj; ke ĝi permesus la disvastiĝon de la 
franca scienco eksterlandon kaj, per tio, la intelektan influon de nia 

lando,
esprim as la  deziron:
le , ke la instruado de tiu  lingvo, ĉefverko de logiko kaj simpleco, 

estu enkondukata, almenaŭ kiel nedeviga fako, en la  oficialaj program 
oj de la sciencaj klasoj de ĉiuj instruejoj.
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2 e, ke, en la internaciaj kongresoj, ĝi estu akceptata kiel oficiala 
lingvo, egalrajte kiel la naciaj lingvoj, ĝis kiam la spelto pruvos, ke 

ĝi kapablas iĝi ilia sola oficiala lingvo;
3e, ke la atento cle la  direktoroj de sciencaj aŭ teknikaj eldonejoj 

estu altirata al la graveco, kiun prezentus al ili la uzado de ĉi tiu lingvo 
en iliaj publikaĵoj al la eksterlando;

4e, ke, de nun la sciencistoj kaj teknikistoj preparu sin por uzi ĝin en 
siaj rilatoj kun alilandaj kolegoj kaj konigu poste al ili ke ili estas 
pretaj uzi ĝin;

5e, ke komisiono estu nomata por prepari kaj ellabori la vortarojn 
de la  puraj sciencoj en Esperanto, kaj ke la teknikaj Societoj estu 
petataj agi sammaniere pri sia speciala fako.

Subskribis: D ’Arsonval, Daniel Berthelot, Bigourdan, Gaston Bonnier, 
Gen. Bourgeois, C. Breton, J. Charpentier, Charpy, Constantin, Des
la n d es, Am iral Fournier, P. Janet, C. Lallemand, Maurice Lebranc, 
Lecornu, Lindet, Lumière, Princo de Monaco, Charles Richet, Gen. Se- 
bert, Fernand Widal.

E SP E R A N T O  IN T E R  LA D IA M AN TISTO J.

En Aŭgusto 1920a okazis la * internacia kongreso del’ mondligo de 
diamantlaboristoj en Londono. M ultaj gravaj aferoj estis priparolitaj 
kaj seriozaj proponoj estis pritraktitaj. En lia kongresa rerigardo la 
prezidanto de Ia ligo kaj dePkongreso, kiu ankaŭ estas redaktoro 
de la faka gazeto holande, plendas i. a. pro la  grandega per
do de tempo kaj mono okazigata de la tradukado de la paroladoj 
k a j dokumentoj. La trilin gva traduko forrabis 3 1/2 tagojn de la  o ta g 
oj, kiujn daŭris bi kongreso kaj se la Germanoj, kiuj ne povis obteni 
pasporton, estus ĉeestinta}, Ia tuta tempo estus plenigita nur de la 
raportoj, ĉar tiam kvara traduko estus estinta necesa. Prave la  redakt
oro diris, ke oni nepre devas serĉi efikan solvon, por ke dum la  proks
ima intern, kongreso en 1922a oni ne spertu la  samajn m alfacilaĵojn 
kaj maloportunaĵojn kiel nun sed kiel? «Cu Esperanto aŭ alia internacia 
lingvo alportos la deziritan helpon, estas kaj restas m alferm ita de
mando».

Subskribanto, respondante al Ia artikolo, argumentis ke la  fermo de 
la «malfermita demando» nur dependis de la  estontaj delegitoj mem. 
Ili kuraĝu kaj klopodu ellerni Esperanton dum la tempa interspaco 
inter la du kongresoj (:± I 1/2 jaro j). Tamen la  redaktoro, kvankam 
ne estante kontraŭulo, laŭ lia certigo,ne interkonsentis kun mia propono 
opiniante ke la estraranoj de la  ligo diam antista estas preskaŭ ĉiuj 
troaĝaj por eklerni alian lingvon eĉ tiel facilan kiel Esperanto; plibone 
estus enkondukigi Esperanton en la lernejojn kaj instrui ĝin al la  infan
oj. Pri la lasta punkto li estas pravega!

Intertempe mi min tum is al la Sekretario de la  mondligo de dia
m a n tis ^ , kiu estas tre favora al nia movado kaj li promesis al mi help
on por enkonduki Esp. en la diamantistan rondono. Li mem, kvankam 
la necesa tempo preskaŭ mankas al li, komencis sin okupi pri nia ling
vo. Du semajnoj poste, la sekcio de la  belga ligo diam antista: «socia
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laboro» organizis propagand-vesperon, kie S-ro Schoofs estis invitita 
fari paroladon pri Esperanto; post klara kaj o fte  humora parolado de 
S-ro Schoofs, kurso kun 25 partoprenantoj sekvis, gvidata de Sam. J. 
Sw alf.

Samtempe mi korespondadis kun 2 tre fervoraj samideanoj en A m 
sterdam, sciigante al ili kio okazis tie-ĉi kaj instigante ilin fari same. 
Senlace ili klopodis kaj post du semajnoj la  sekcio «socia laboro» de 
la Am sterdam a ligo ankaŭ organizis kurson, kiu komencis kun 60 lern
antoj, gvidata de Sam. A. Kloek.

R estas nun fa ri propagandon en la m algrandaj rondoj diam antistaj 
ekz/. New-York, St. Claude, London kaj Hanau. Se ni ne tuj atingus 
nian celon, t. e. ke la  proksim a intern, kongreso de diam antistoj uzu 
Esperanton, mi tamen estas konvikita, ke la semo estos fruktedona 
post ne tro longa tempo.

La Antverpenaj diam antistoj starigis grupon n o m ata:. Antverpena 
grupo de Esperantistaj diam antistoj. ĉiu  ano ricevis abonon al Belga- 
Esperantisto.

HIRUNDO.

X II Ia  U niversala  Kongreso
de E speranto  en P raha (Ĉ eĥ o slo vak io ).

D E 31a JU LIO  ĜIS Ga DE A Ŭ G U STO  1921.

9a K O M U N IK O :
Veturprezoj. —  Bruselo-Aachen-Deĉin (Tetschen) Praha:
2a ki. Fi-. 17 —  Mk 211.20 —  Ke. 68.80;
3a ki. Fi-. IO —  Mk. 126 —  Ke 34.40.
Vojaĝrabato. —  L a loka kongresa kom itato obtenis rabaton de 50 % 

por la  vojaĝo sur la  ĉeĥoslovakaj fervojoj.
S-mo C lara Zamenhof estis invitita de la Loka Kongresa Kom itato 

kiel honora gasto de la  X III a.
Honora Protektanto de la  kongreso iĝis la  Cekoslovaka Registaro 

(M inistraro) per decido de 23— 3— 1921.
Subkongreso de Sennaciuloj estas organizata de «Liberiga Stelo» 

sub la  honora prezidanteco de Henri Barbusse. Informoj ĉe «L. S.» rue 
Berger, 23, Paris XXe.

Kotizo. —  Post la  l a  de junio la  kongresa kotizo estas Fr. 37.50.
A liĝoj. —  La nombro atingas nun (10a de junio) 1700!!
Loĝado. —  Oni loĝigos la  kongresanojn en hoteloj k a j privataj loĝ

ejoj. Loĝado en komunaj loĝejoj (lernejoj) pro teknikaj kaŭzoj estas 
ne-efektivigebla. Studentoj turnu sin al S-ro W einer, redaktoro de 
«Tribuna» en Praha!

A l personoj, k iu j aliĝus post la  15a de junio, aŭ alvenus nealiĝinte 
oni ne garantias la  loĝigon. La kongresa kom itato ne povas garantii
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al ĉiu la  logikon en privata fam ilio. L a  pli fin e  aliĝintojn oni prefeross. 
Konatuloj uzu ankaŭ la  duan pli m alkaran provizoran liton en la sama 
ĉambro!

G arantia fundo. —  Ĝis nun garantiis 26 samideanoj. Sumo atingita: 
Ke. 3800 kaj. Ned. Guld. 500.

Donacoj. —  42 donacoj kun tuta sumo de proksiume Ke. 21.100.
Pas po i toj kaj pasportvisoj. —  L a belgoj, kiuj irus al la  kongreso 

devas havigi al si unu solan pasporton, kiun liveros la belga kompetenta 
aŭtoritato. Por eniri en Ĉehoslo vaku jon kaj por traveturi la survojajn 
lamiojn, oni devas havigi al si la vison de la reprezentanto de ĉiu tra
veturota lando, te, la vison de la  ĉeĥoslovaka abasadorejo en Bruselo 
(8 , rue de Suisse) kaj, se oni vojaĝas tra  Germanujo, tiun de la G er
mana konsulejo en Bruselo (58, rue B elliard). L a  unua viso kostas 
f  r. 62.50, la dua F r. 75.

La kongresanoj ĝuos rabaton de 50 %  je la  ĉeĥoslovaka pasport- 
viso.

L a  ĉeĥoslovaka m inisterio por eksterlandaj aferoj, per sia  decido de 
la 2a de aprilo 1921 (N -ro 617 —  4 —  21 zprav.) ordonis ĉiujn ĉs. 
eksterlandajn oficejojn, helpi ĉiuokaze la  kongresontojn.

Adreso. —  Augustin P itlik , Nerudova 40, Praha III. (Oni respondos 
nur, se estis aldonitaj respondkupono aŭ afranko en neuzitaj naciaj 
poŝtmarkoj!).

IN T E R N A C IA  E S P E R A N T O  A N T A Ü -K O N G R ESO 

D R E SD EN , 28— 29. D E JU LIO  1921.

La urbo de la  «Kvara» Dresden, aranĝos internacian A n ta ŭ k o n g re s
on kaj invitas kore la samideanaron.

P ro v i zo r a p r o grani o :
28a de julio: Antaŭtagm ezo, vizito de la  vidindaĵoj de la  urbo. T a g 

meze komuna tagm anĝo en «Granda Ĝardeno». Vespere publika pro
paganda kunveno poste ev. vizito de koncerto.

29an de ju lio: Antaŭtagm eze veturado per speciala ŝipo sur Elbe al 
Pilinitz kaj m igrado, posttagm eze reveturo. Vespere g lan d a festo kun 
internacia balo.

30a de julio komuna veturado al Prago per —  se eble —  speciala 
vagonaro.

L a kongieskotizaĵo estas : frankoj IO.
P er afabla helpo de la porfrem dula asocio kaj de la polica kaj paŝ

tista Esp. grupoj ĉio estos bone organizata. Venu multnombre, ni pro
mesas agrablan restadon.

Anoncu tuj vian partoprenon, vi ricevos konstante niajn informojn.
L a Kongresa K om itato: S-ino Prof. Hankel, D-ro Heli. Am hold, 

K arl v. Frenkell. —  W. Ran f  t, sekretario.
Adresu ĉion: H auptstrasse, 38.

K A R A V A N O  D E N E D E R L A N D O  A L  P R A S A .

A ! la K i la  en P rago foriros almenaŭ 40 Nederlandanoj. S-ro Bruvn,
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el Hago organizas komunan vojaĝon kun la celo unue halti dum tri ta g 
oj en Dresden, por ĉeesti la tiean Internaciaj! Antaŭ kongreson (28 
30 julio). Tre verŝajne grupo de britaj samideanoj kunvojaĝos, veninte 
per la  Harwich —  Rotterdam  —  boato. La provizora programo estas 
foriri mardon 26an de julio je  la 6  H. 50 el Amsterdam (rezervitaj 
vagonoj) por alveni en Dresden la sekvontan matenon je  ĴI h. 39. —  
La kosto duaklasa de Amsterdam —  Dresden estos proksiume 30 gulden
oj. La samideanoj, kiuj dezirus partopreni en tiu karavano bonvolu sin 
turni al S-ro J. T,. Bruyn, 158, D aguerrestraat, 's Gravenhage.

Diversaj kom unikoj
U N IV E R S A L A  F R A M A SO N A  LIGO (Esperantista).

La jarkunveno de suprenomita ligo akuzos en Praha la 2an cle aŭ
gusto 1921, dum la  X IU a Univ. Kongreso de E. Tiu ĉi kunveno havos 
grandan signifon por la  propagando de Esperanto inter la  framasonoj 
ĉiulandaj. Ĉiuj fram asonoj, vizitontaj la kongreson, estas invitataj ĉeesti 
ĉi tiun kunvenon. Provizora tagordo: Malfermo. Protokolo. Raportoj 
sekretario-kasisto. Propagando-ri medoj. A ligo al «Federacio Fram aso
na». Ĉiuj fram asonaj samideanoj estas petataj, se eble, halti en Frank
furt a.M., kie okazos antaŭkonferenco. Oni sin turnu al S-ro C. Bar
the!, W öhlerstr., 14, F ran kruft a. M.

Universala Ko-Framasonio.

Kelkaj membroj de la U. K. F. (Ordre Maçonnique Mixte Interna
tionale «Le D ioit Humain») aranĝos publikan kunvenon dum la X IIIa 
Universala Kongreso de E. en Praha. Temoj: Kio estas Framasonio? 
La virino en la Framasonio. La Ordeno de U niversala Ko-Framasonio.

Interesuloj estas invitataj ĉeesti ĉi tiun kunvenon, kies tem oj estas 
gravaj por la nuntempo. L a  paroladoj estos tute en Esperanto. —  
Samspeca kunveno okazos la 29an cie julio en Frankfurt a. M. Parolad
oj en Esperanto kun germ ana traduko. Broŝuro «Kio estas Universala 
Ko-Framasonio» aperis.

FO T O G R A FA ĴO  D E L A  KO N GRESAN O J EN  LIEĜO.

N i plezure sciigas, ke la  fotografaĵo j bonege sukcesis.
La geamikoj, kiuj jam  pagis la menditajn ekzemplerojn, kaj kiuj de

ziras ricevi ilin senpere per la  poŝto, estas petataj sendi al la organiza 
komitato Fr. 0.20 por la sendkostoj, se ne, ĉiuj ekzempleroj estos are 
sendotoj al jenaj adresoj: S-ro Petiau por Gento, S-ro Hérion por V er
viers, F-ino Thooris por Brugo, F-no Jennen por Bruselo, S-ro Schoofs 
por Antverpeno, S-ro De Bosschere por Sta  Nicolao, S-ro Varendonck 
por Ledeberg, S -j o  Desonay por Spa.

La granda form ato (18 X 24 cm.) kostas po Fr. 3.50; la poŝtkarta 
form ato Fr. 0.60.
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Por la mendoj oni sin turnu al S-ro F. D erigat, 12, Chauss. des Près, 
Liège.

KOREKTOTA ERARO.

La anekdoto de nia kunlaboranto Ardenano (antaŭa numero, paĝo 60) 
estis iomete nekomprenebla pro la malbona ordigo (post la lasta korekt
ado) de la maŝinkompostitaj linioj. La unua linio devas esti anstataŭig
ita per jena:
Dum la  unuaj tagoj de la germ ana enpenetrado en Belgujon, la paroh-

LA EKZAMENOJ PRI KAPABLECO.

N i opinias, ke niaj legantoj tre multe ŝatos koni la programon de la 
du ekzamenoj de la B elga Ligo Esperantista. Tial ni ĝin represas ĉi 
sube:

I. Atesto de simpla kapableco.
Skriba parto.
le  Traduko el Esperanto en nacian lingvon, sen vortaro.
2e Traduko en Esperanton, sen vortaro.
3e Letero.
(Daŭro: 2 1/2 horoj.)
V oĉa pallo .
Legado kaj traduko de Esperanta teksto.
(Daŭro IO minutoj.)
La kandidatoj devas havi almenaŭ la 6/10 de la poentoj.
II. Atesto de profesora kapableco.
Skriba parto.
A. le  Traduko el Esperanto en nacian lingvon, sen vortaro.
2e Traduko en Esperanton, sen vortaro.
3e Redakto: Pritrakti temon en Esperanto.
(Daŭro: 3 horoj).
B. Voĉa parto.
le  Legado de Esperanta teksto, (dum 5 m inutoj).
2e Traduko de la  legita  teksto.
3e Voĉa resumo de tiu  teksto.
4e K larigo, per Esperanto, pri gram atikaj m alfacilaĵoj kaj pri kun

m etitaj vortoj, (dum 5 minutoj).
Se Interparolado kun la membroj de la juĝantaro, (dum 5 minutoj).

C. Instruado.
a) Instruado, per Esperanto, aŭ naciaj lingvoj pri gram atika punkto. 
(Speciala punkto por ĉiu kandidato). (15  m inutoj).
b) Paroliga ekzerco kun lernantaro. (IO minutoj).
La kandidatoj devas havi almenaŭ la 65/100 de la poentoj en ĉiu 

parto.

KORESPONDA FAKO.

(Enpreso de malgranda anonco kostas Fr. I aŭ 4 respondkuponojn.) 
Deziras korespondi:
S-ro Taĉi-iri, 19 jara, Baptista Preĝejo, en Kioto (Japanujo) : per 

leteroj aŭ poŝtkartoj.



IOS

S-ro Iĉiro Saturada, 17 jara, lernanto, Karasum aru-gaŝira, Kioto, —  
(Japan) : per ilustritaj poŝtkartoj aŭ poŝtkartoj.

S-ro Jaroslav H ardi, studento, Rychnov n/Kn (Bohem ujo— Ĉ. Slov), 
per p. kartoj kaj leteroj, kaj interŝanĝi poŝtmarkojn. ,

S-ro Luis Berdonces, Rivero I, A  viles (H ispanujo): per leteroj, ankaŭ 
interŝanĝi poŝtmarkojn.

S-ro Vladim iro Katalinov, Sekretario de la  Petrograda Unuiĝo de 
Junaj Esperantistoj, Gorohovaja, 33, Petrogrado (Kuŝujo) : kun junaj 
Esperantistoj.

S-ro D. Ziguri, prezidanto de. la  rondo «Verda Stelo», Societo «Na- 
jad», Vladivostok (Kuŝujo), serĉas junajn korespondantojn por siaj 
lernantoj, knaboj 12  —  lo  jara j, Oni skribu al li.

F-ino C. A. Palm er, 3428 Scianton Road, Cleveland, Ohio, U. S. A.
S-ro Frank Katka, 75 W. Str., Bayonne, N. V., U. S. A.

Bibliografio
«Belga Esperantisto» nur recenzas la verkojn de kiuj oni sendis du 

ekzemplerojn. Adreso: Kleine B eerstraat 45, Antverpeno.
La legantoj povas ankaŭ mendi la ïecenzitajn librojn ĉe tiu sama 

adreso, kunsendante la monon per poŝtmarkoj aŭ prefere por poŝtĉeko 
(konto Frans Schoof s: N° 284.20).

Oni aldonu IO %  por sendelspezoj.
La AŬ TO N O M A M U ZIK N O TA D O  de J. Hautstont, 4 paga prospekto 

16 1/2 X  25 1/2 cm. Havebla senpage ĉe la aŭtoro, 3, lue Lebeau, 
Bruxelles.

Por anstataŭi la nuntempan muziknotado^ kiu posedas 55 signojn 
reprezentantaj 12 sonojn fundamentajn nomataj per 7 notoj, la aŭtoro 
elpensis novan notadon sur trilim a liniaro kun 1 2  signoj reprezentant
a j la sam ajn 1 2  fundamentajn sonojn nomataj par 1 2  nomoj.

Ne havante specialan kompetentecon pri tiu temoan ne povas funde 
analizi tiun elpensaĵon, sed ne timante kontraŭdiron ni kuraĝas aserti, 
ike niaj infanoj certe multe pli ŝatus la lernadon de muziko se ili ri
cevus kiel lernilon tiun simplan skribitan reprezenton de la diversaj 
elementoj de la sonaro. Kun la aŭtoro ni pensas ke per lia metodo la 
eklerno de la muziklegado ne plu estas amaso de m alfacilaĵoj por la 
plendinda kapeto de la junaj eklernantoj.

L a  elpensitaĵo estas patronata de Internacia Kom itato kiu konsis
tas el fam aj m uzikprofesoroj, kritikistoj, .sciencistoj, k. t. p., kiu petas 
ke ĉiuj interesuloj penu kun ĝi, por helpi ĝin morale kaj fakte por la 
disvastigo de la  aŭtonoma muziknotado.

L a klopodo estas interesega, pristudinda kaj subteninda.
K O M E R C A  FO IRO  DE P A K IS, IO —  25 Majo 1921, 4 paĝoj 16 X 24 

cm. senpaga. O ficejo: 8 , Place de la Bourse, Paris.
Belaspekta sur luksa papero presita prospekto kun 4 fotografaĵoj. La
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Kom itato de la  Foiro sciigas ke ĝi korespondas per ĉiuj lingvoj, spe
ciale per Franca lingvo kaj Esperanto.

I l l a  IN T E R N A C IA  SP E C IM E N F O IR O  E N  P A D O V A  (Italujo.) —  
I —  lo  Juni 1921. 6  paĝoj 22 X 29 cm. Senpage havebla de la loka 
agentejo de la  foiro: 45, Kleine B eerstraat, Antverpeno.

Tre am pleksa prospekto kun regularo kaj aliĝilo pri tiu foiro, kiu 
okazas en ^ p ro v iz o ra  konstruaĵo kun tute kovritaj trairejoj.

Tiu organizaĵo ankaŭ anoncas ke ĝ ia j oficejoj korespondas: france, 
angle, germane, hispane- kaj Esperante.

La pratikado de nia lingvo faros ĝian trium fon!

E S P E R A N T A  LE G O LIB R O  cle Vilhö Setàla. —  D ua eldono. —  E l
donis A kcia  Societo O tava, H elsingforso, 112 paĝoj 21 X 14 1/2 cm. 
Prezo: Fm. 5.—  9.— .

Kolekto de 79 E sperantaj poeziaĵoj kaj prozaĵoj laugrade ordigitaj 
tiele ke ĝi povas esti uzata en kurso- de komencantoj por konduki la 
lernantojn ĝ is plena ellerno de nia lingvo. L a  libro estas rekomend
inda kaj uzebla en Esperanto-kursoj de ĉiuj landoj.

L a  unua eldono de tiu libro (3000 ekzem pleroj) estis vendita en la 
daŭro de unu jaro ! Tiu fakto  plej klare montras la  kreskantan inter
eson, kiun Esperanto ĝuas en Finnlando.

E S P E R A N T O N  O P IS K E L U O P A S  (Lernogvidanto de Esperanto por 
Finnoj. Sam a eldonejo. G4 paĝoj 21 X 14 1/2 cm. —  Prezo nemontrita.

Ĉi tiu lem o-gvidanto estas intencita por uzado paralele kun la  ĉi 
supra «Esperanta L ego lib ro »  k a j kun vortaro.

B A T A L O  P R I L A  DOMO H E IK K IL A  de Johannes Linnankoski tra 
dukita el Finna Lingvo de Vilho Setaki. F inna Biblioteko Esperanta 
N" I. —  G4 paĝoj. 19 X  12 1/2 cm. Prezo: Fm k. 3.— . —  Kun biografio 
de la aŭtoro. Eldonis: Eldona A kcia Societo O tava, H elsingforso.

L A  B O T ISTO J, komedio en kvin aktoj, de A lexis R ivi, tradukita de 
Hii ina Hall. —  Kun biografio  de la  aŭtoro. —  Finna Biblioteko Esp. 
N" 2. 144 paĝoj 19 X 12 1/2 cm. —  Prezo: Fm k. 5.50. —  Eldonis: A. 
S. Otava, Helsingforso.

L A  FIA N ĈIĜ O . —  L E A . Du unuaktaj komedioj de A lexis R ivi,tra
dukitaj de Hilma Hall k a j Hm an Ekstremi. —  Finna Biblioteko Esp. 
N 0 3. —  64 paĝoj 19 X 12 1/2 cm. —  Prezo: Fm k. 4.— . —  Eldonis: A. 
S. Otava, H elsingforso.

L a  finnaj esperantistoj havas la  bonan ideon servi la tutmondan 
samideanaron per traduko de naciaj literaturajoj, kiuj efike konigas la 
tute specialajn ideojn, k a j kutim ojn de ilia  en frem dlando preskaŭ nek
onita lando kaj popolo. L a  tri suprecititaj verkoj trovos laŭ tiu  rilato 
favoran akcepton de ĉiuj libram antoj.

E S P E R A N T O N  K IE L IO P P I, gram atiko cle Esperanto por finnoj ver
kita laŭ la Fundamento de D-ro Zamenhof. Eldonis K. J. Gummerus 
Osakeyhtitö, Jyvaskyla. 120 paĝoj 18 X 12 1/2. Prezo nemontrita.

M U ISTTTAID O N  O P A S  cle H. Salokannel .Eldonita de K. J. Gum
merus Osakeyhtitö, Jyvaskyla . 80 paĝoj 18 X 12 1/2 cm. Prezo ne- 
nemontrita.
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Verko pri mnemoniko (arto por helpi la memoron kaj ĝin  perfekt
igi) skribita en finna lingvo kun kvinpaĝa resumo en Esperanto.

L A  D O R N A K A R E SILO . —  Originale verkita cle Bela Manto. —  
* Havebla ĉe A. Hajkis, Koszykowa 11-11, Varsovio (Polujo). —  1917. 

—  32 paĝoj 17 1/2 X l i  cm. —  Prezo: 5 responkuponoj =  I svisa 
franko.

Dudek satiraj poezioj. La aŭtoro lerte kaj agrable uzas nian ling
von. Tiu verketo montras ke Esperanto estas vere vivanta esprimilo. 
K iel specimeno de la stilo de Bela Manto ni presas lian dediĉon:

« Al homa ridindeco 
« De plej diversa speco 
« El tuta sia koro 
« Tiklerojn de Thumoro 
« Dediĉas la aŭtoro. »

K V A R  D IV E R SA JN  SIG E LM A R K O JN  PR O PA G A N D A JN  eldonas la 
firmo Oskar Ziegler & K". M arktredwitz (O berfranken). —  100 ekzem
pleroj kostas laŭ modeloj: Mk. 1.10, 1.65, 2.65 aŭ 5.— .

PRI LA E L E K T R A  A K T IV E C O  DE N IA  KORPO, verkita en E s
peranta kaj germana lingvoj de D-ro mee!. Wilhelm Winsch. —  1918. 
Eldonita de Friedrich Ellcrsiek, Berlin S. 59. —  32 paĝoj 14 X IO cm. 
Prezo: 60 Pf. +  100 % .

Denove klare atestas la uzeblecon de nia lingvo por sciencaj aferoj.

R ILA T O  DE GOETH E A L  A N G L UJ O, LIA AM IK ECO  K U N  CAR- 
L Y L E  verkita kaj Esperantigita de Carla Staudner. —  Havebla ĉe la 
aŭtorino: Wien, VIII. Strozzigasse 40/16. Aŭtografo presita broŝuro. 
22 paĝoj 24 X 16 1/2 cm.

La aŭtorino pruvis pentri kiel la skota filozofo Carlyle devigis siajn 
samlandanojn legi la germanajn aŭtorojn, kompreni germanan pensad
on, kaj kiom Goethe ŝatis tiun celadon kaj dankis la penon al la skota 
amiko.

H UMO RA JOJ de Profesoro H. Boucon. —  Eldonis : Oskar Zieglei 
& K", M arkt Red wit z (Oberfranken) 1919. 16 paĝoj 14 X IO 1/2 cm. 
Prezo: 15 sd.

Kun antaŭparolo de P. Christaller. Tiu libreto enhavas kvardekon da 
bone elektitaj humoraĵoj. Tre taŭga por ekigantoj de nia lingvo.

L A  TE R PO SE D A  REFORM O EN ‘IZRAELO  de A. Damaschke, tra
dukis el germ ana lingvo F. Ellersiek. Eldonis: Deutsche W arte, Fried- 
richstr., 240, Berlin S. W. 48. —  24 paĝoj 19 1 / 2  X 13 1/2 cm. —  
Prezo M. 0.80 +  100 % .

Ni certe rajtas pretendi ke. Esperanto taŭgas por esprimi ĉiujn ideojn. 
Jena broŝuro, kiu sin okupas precipe pri la  terposeda reformo en ger
manujo, estas nova pravigo de tiu aserto. —  La lingvo uzita estas flua 
kaj la stilo rekomendinda.

SE S N OVELOJ el la H ungara Literaturo, de Maŭro Jókai, Koloniano 
Mikszath, Francisko Hereze g, Francisko Molnar, tradukitaj de J. de
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Luczenbacher, Ferdinando Beck, Ludoviko Balint, k a j A g a th a  Hanziro- 
viĉ.

32 paĝoj 15 X 12 cm. —  H avebla ĉe Paŭlo B a lk a n ji, H ajosĝutca, 
15-11, Budapest VI. Prezo: F r. I.— .

L a fakto  ke tiu j ses noveloj, eldonitaj kune en broŝura form ato, 
antaŭ la milito jam  aperis en «La Revuo» kaj «La V erda Standardo», 
estas garantio pri ilia  taŭgeco. FR . D E LG A R B O .

Konsiletoj al T radukon to j
1. Ne tio  penu traduki laŭvorte. L a  grava  afero estas la fundam enta 

ideo de ĉiu esprimo u zita  de la  aŭtoro: k a j estas bone, sin ap artig i de 
ia vortoj mem kaj form i la  ideojn nur enpense. Tiam , reform u ilin en 
vortojn, sed en Esperantajn vortojn anstataŭ en angiajn. Tradukante 
idiomaĵon oni zorgu  pri la  vera  sign ifo  k a j traduku n ur laŭ tiu  signifo.

2. Memoru, k e  D-ro Zam enhof diris, k e  la  vera  E speran ta stilo  estas 
nur stilo sim pla k a j log ika  kiu ne blinde im itas la  stilon de tiu  aŭ alia  
lingvo, sed havas sian karakteron tute specialan kaj m em staran. La 
M ajstro plue diris, ke se iu tradukos en Esperanton laŭvorte el sia nacia 
lingvo, lia stilo estos malbona k a j sensenca.

3. T ial. ĉiam  celu traduki k lare  kaj simple, m em orante, ke vi tradukas 
por alilanduloj k iu j havas nenian, scion pri la  an gla  lingvo.

4 . Bonaj gvidiloj por stilo estas La K restom atio k a j ĝenerale la  verkoj 
de Zam enhof, Kabe, Grabowski k a j a lia j konataj verkistoj.

5 Pro tio. k e  la traduko super, ĉio devas esti facile  kom prenebla kaj 
k lara, sam tem pe enhavanta la  ecojn de la originalo, estas bone, ke antaŭ 
ol traduki iun pecon, oni legu k a j relegu  ĝin, ĝ is oni estas certa, k e  la 
esenca sign ifo  de la tuto, k a j la  interrilatoj de ĝ ia j j a r t o j ,  estas plene 
kom prenataj. Poste tradukinte la  pecon en Esperanton, oni metu ĝin 
flanken dum kelkaj tagoj k a j tiam  ĝin reprenu k a j relegu, ne turnante 
sin al la originalo. Se en tiu j kondiĉoj la  signifo de la tuto estas klara, 
k a j la  frazoj fiue legeblaj kaj sen gram atikaj eraroj, la  tradukinto 
povos esti kontenta, sed se ne, aŭ se oni devas sin tu ra i al la  originalo 
por tro vi la  ĝustan signifon, sendube estas en ĝi io ne bona, kion estos 
necese refari.

6 . Tradukado ne povas esti fa ra ta  laŭ precizaj reguloj. K iel supre 
m ontrite, estas necese k e  oni havu plenan komprenon de la  originalo, 
k a j kom preneble ankaŭ de la  sign ifo  de ĉiu E speranta vorto uzata. Oni 
do rievas unue sin «identigi» kun la  originala aŭtoro: k a j poste, sin 
transporti kvazaŭ  en Esperanto-landon, por k e  ĉiu vorto k a j frazo  en 
la  traduke estu tute logika k a j intem acia. Oni fin e legu  laŭte la  tradukon 
por kontroli ĝian «Esperantecon». K a j oni ĉiam  memora, ke la  tradukado 
rie bonaj literatu rajo j ne estas facila  afero, sed ankaŭ ke, se oni sufiĉe 
klopodos kaj havas la  kapablon per traduka laboro, oni povas prezenti 
per nia m irinda Esperanto la lingvajn  nuancojn de preskaŭ ĉiu nacia 
verko.

( R epresita el «L IT E R A T U R O »).


